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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΡΛΑΙΣΙΟ   

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν 
«Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Αλζξανδρου Φλζμιγκ 34 

Ρόλθ Βάρθ Αττικισ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 16672 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL30 

Τθλζφωνο 210 9656310 

Φαξ 210 8979198 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ρζτροσ Σκουλοφδθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.fleming.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ  

Θ ανακζτουςα αρχι είναι φορζασ γενικισ κυβζρνθςθσ  και εποπτεφεται από  τθν Γενικι Γραμματεία 
Ζρευνασ και Τεχνολογίασ. 

Κφρια δραςτθριότθτα ανακζτουςασ αρχισ 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ ανακζτουςασ αρχισ είναι θ  ανάπτυξθ τθσ επιςτθμονικισ και 
τεχνολογικισ ζρευνασ και θ προϊκθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν ςτισ Βιοϊατρικζσ Επιςτιμεσ και τθ 
Βιοτεχνολογία. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ www.fleming.gr και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ. Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν 
διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr.  Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν 
προαναφερκείςα διεφκυνςθ. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ οικονομικϊν φορζων που κα ςυμμετζχουν ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο 
κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του ςτα πλαίςια του ζργου ΔΩΕΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑΥΟΣ ΝΙΑΧΟΣ ΓΙΑ ΤΘ ΣΤΘΙΞΘ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΟY Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ"» με 
Κωδικό  56.10.00»  

http://www.promitheus.gov.gr/


 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο   

1.3.1 Αντικείμενο τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο   

Αντικείμενο τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο είναι θ προμικεια ερευνθτικϊν αναλωςίμων, όπωσ αναλυτικά 
περιγράφονται ςτον πίνακα του Ραραρτιματοσ Α.  

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 33651520-9, 33696300-8, 33651520-9, 19520000-7, 24931250-6, 
09343000-5, 24965000-6, 33790000-4, 34913000-0, 24965000-6 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

1 
OxyBlot Protein Oxidation Detection Kit200 

assays 
33651520-9 Τεμάχιο 510 

2 
Anti-Tau (T22), oligomeric Antibody 100 µL 33651520-9 

Τεμάχιο 
345  

3 

Anti-Tau Antibody, oligomeric Antibody, 
clone TOMA-1 100 μg 

33651520-9 
Τεμάχιο 

360 

4 
(−)-Epigallocatechin gallate 50MG 33696300-8  

Τεμάχιο 
180 

5 
Methyl Viologen hydrate, 98% 5g 33696300-8  

Τεμάχιο 
191 

6 

 
Tau (phospho Ser396) antibody, IgG, 

Unconjugated, Rabbit, Polyclonal 50 µl 
33651520-9 

Τεμάχιο 

390 

7 

Phospho-Tau (Ser262) Polyclonal Antibody 
10 blots 

33651520-9 
Τεμάχιο 

655 

8 
Methanol analytical grade, ACS 5 lt 33696300-8  

Τεμάχιο 
10,4 

9 
Dynabeads™ M-280 Streptavidin 2 mL 33651520-9 

Τεμάχιο 
624 

10 
rATP (100mM), 400ul 33651520-9 

Τεμάχιο 
96 

11 

Trans-Blot® Turbo™ RTA Mini PVDF Transfer 
Kit, for 40 blots 

33651520-9 
Τεμάχιο 

350 

12 

Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1 (40% 
Solution/Electrophoresis) 1L 

33696300-8  
Τεμάχιο 

60 

13 
Sucrose, for Electrophoresis 500g 33696300-8  

Τεμάχιο 
20,2 

14 

Hydrogen peroxide, pure, 50 wt% solution 
in water, stabilized  500ml 

33696300-8  
Τεμάχιο 

65 

15 

Pierce™ ECL Plus Western Blotting Substrate 
300 Ml 

33651520-9 
Τεμάχιο 

627 

16 

Prestained Protein Marker BlueStar, 500 µl 
in loading buffer, sufficient for 100 mini gels 

or 50 large gels 
33651520-9 

Τεμάχιο 

100 

17 
Sodium chloride 1000  gr 33696300-8  

Τεμάχιο 
10 

18 
MICAL3 Antibody (3A6) 100 µg/ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
305 



 

19 
MICAL3 Antibody 0.1 ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
350 

20 
MICAL1 Antibody (OTI6H4) 0.1 ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
360 

21 
MICAL2 Polyclonal Antibody 100μL 33651520-9 

Τεμάχιο 
474,3 

22 
Permeabilization Buffer (10X) 100 mL 33651520-9 

Τεμάχιο 
133 

23 

TNF alpha Monoclonal Antibody (MP6-
XT22), FITC 50μg 

33651520-9 
Τεμάχιο 

142 

24 
CD4 Monoclonal Antibody (GK1.5), PE 

100μg 
33651520-9 

Τεμάχιο 
128 

25 

IFN gamma Monoclonal Antibody (XMG1.2), 
PE  50μg 

33651520-9 
Τεμάχιο 

153 

26 

CD4 Monoclonal Antibody (GK1.5), PerCP-
eFluor 710 25μg 

33651520-9 
Τεμάχιο 

153 

27 
CD1d Monoclonal Antibody (1B1), PE  50μg 33651520-9 

Τεμάχιο 
143 

28 

CD24 Monoclonal Antibody (M1/69), APC-
eFluor 780 25μg 

33651520-9 
Τεμάχιο 

117 

29 
CD44 Monoclonal Antibody (IM7), PE 100μg 33651520-9 

Τεμάχιο 
190 

30 
CD8a Monoclonal Antibody (53-6.7), PE 

100μg 
33651520-9 

Τεμάχιο 
115 

31 

Stripette® serological pipettes, individually 
plastic wrapped 

capacity 10 mL, case of 200 
19520000-7 

Τεμάχιο 

30 

32 

Costar® TC-Treated Multiple Well Plates 
size 24 wells, polystyrene plate, wells flat 

bottom, case of 50 (individually wrapped), 
sterile, lid 

19520000-7 

Τεμάχιο 

83 

33 

100µm Cell Strainer, Yellow, Sterile, 
Individually Packaged, 50/Case 

19520000-7 
Τεμάχιο 

90 

34 

0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, low 
profile, clear Pkg of 120 

19520000-7 
Τεμάχιο 

106 

35 

0.2 ml Flat PCR Tube 8-Cap Strips, optical, 
ultraclear Pkg of 120 

19520000-7 
Τεμάχιο 

70 

36 
Anti-IQGAP1 antibody [EPR5220] 100 µl 33651520-9 

Τεμάχιο 
540 

37 
VeriBlot for IP Detection Reagent (HRP) 500 

µl 
33651520-9 

Τεμάχιο 
185 

38 
Anti-PCNA antibody  500 µl 33651520-9 

Τεμάχιο 
500 

39 
Protein G Sepharose 1 ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
255 

40 

φγχθ πιπζτασ,  για όγκουσ 0 – 200μl, 
κίτρινου χρϊματοσ, αποςτειρϊςιμα,  1000 

τεμαχίων 
19520000-7 

Τεμάχιο 
3,2 



 

41 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΧΑΤΙ 2 Χ 4,5 ΚΙΛΑ 33770000-8 

Τεμάχιο 
14,1 

42 
DMEM 10x 500ml 24931250-6 

Τεμάχιο 
22 

43 
TurboFect Transfection Reagent 1 Ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
202 

44 

Amersham Hybond P 0.45 PVDF ρολό 30cm 
x 4m 

33651520-9 
Τεμάχιο 

190 

45 

Stomach tumor tissue array, including TNM, 
clinical stage and pathology grade, 12 

cases/24 cores 2 slides 
33651520-9 

Τεμάχιο 

250 

46 
Nucleospin(50 preps) 33651520-9 

Τεμάχιο 
75 

47 
Adenosine (gamma 32P) triphosphate, 

250μCi 
09343000-5 

Τεμάχιο 
240 

48 
Fetal Bovine Serum (South America) - 500ml 33696300-8  

Τεμάχιο 
85 

49 

Trypsin EDTA 1X in PBS w/o Ca, Phenol Red 
500 ml 

33651520-9 
Τεμάχιο 

40 

50 
Schiff’s reagent 500ML 33696300-8  

Τεμάχιο 
73 

51 

Luminata Crescendo Western HRP 
substrate, 500 mL 

33651520-9 
Τεμάχιο 

297 

52 
T4 DNA Polynucleotide Kinase(500 units) 24965000-6 

Τεμάχιο 
58 

53 

Pierce™ Unstained Protein MW Marker 2 x 
1 Ml 

33651520-9 
Τεμάχιο 

58 

54 
ΚΑΛΥΡΤΙΔΕΣ 13mm (PACK-100) 33790000-4 

Τεμάχιο 
12,5 

55 
Microscope slides KNITTEL pack/50 33790000-4 

Τεμάχιο 
4,3 

56 
O.C.T compound 125ML 33696300-8  

Τεμάχιο 
25 

57 

Eppendorf Safe Lock Reaction Tubes 1.5ml 
pkg of 1000 ea 

19520000-7 
Τεμάχιο 

43 

58 
Tri-Sodium citrate dihydrate AnalaR (1 kg) 33696300-8  

Τεμάχιο 
80 

59 
SCALPEL BLADES STYLE 11 PK/100 33721100-1 

Τεμάχιο 
25 

60 
Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade 5 x 

20μg 
33696300-8  

Τεμάχιο 
205 

61 

IQGAP1 Antibody 2 Publications 
Rabbit Polyclonal 54 μg/150 μl 

33651520-9 
Τεμάχιο 

340 

62 

Granulin Antibody 5 Publications 
Rabbit Polyclonal 30 μg/150 μl 

33651520-9 
Τεμάχιο 

340 

63 
Protease Inhibitor Cocktail vial of 20 tablets 33651520-9 

Τεμάχιο 
350 

64 
hnRNP M1-4 Antibody (1D8) 200 µg/ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
305 



 

65 
Protein A/G PLUS-Agarose 2 ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
80 

66 
CEP55 Antibody (B-8) 200 µg/ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
305 

67 
Cytokeratin 19 Antibody (B-1) 200 µg/ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
305 

68 
IQGAP1 Antibody (C-9) 200 µg/ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
305 

69 
hnRNP L Antibody (4D11) 200 µg/ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
305 

70 
normal mouse IgG 200 µg/0.5 ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
45 

71 
TAG-72 Antibody (CC49) 200 µg/ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
305 

72 
Tissue culture dishes 

150mm(10bag/100case) 
19520000-7 

Τεμάχιο 
93 

73 
TC plates 6-well(case of 50) 19520000-7 

Τεμάχιο 
82,5 

74 

96-WELL FLAT BOTTOM MICROTEST PLATES 
100pcs 

19520000-7 
Τεμάχιο 

38 

75 
TC Plate 96 Well,Standard,F  100pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
150 

76 
Insert, 24 Well, PET 8µm, TL 48pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
42 

77 
TISSUE CULTURE DISHES,100mm 300pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
105 

78 
MICRO TUBE 1,5ML 5000pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
66,5 

79 
FALCON 15ml srerile(pack of 500) 19520000-7 

Τεμάχιο 
65 

80 
50ML Conical tubes with case 1x300 19520000-7 

Τεμάχιο 
55 

81 
Pipette tip 1000µl BLUE 5000pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
27 

82 
Pipette tip 10ìl neutral 
(1000/bag,10000case) 

19520000-7 
Τεμάχιο 

180 

83 
SEROLOGICAL PIPETTES,10ML(PACK OF 500) 19520000-7 

Τεμάχιο 
62 

84 

Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 

555 500μl 
33651520-9 

Τεμάχιο 

351 

85 

Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 

488 500μl 
33651520-9 

Τεμάχιο 

365 

86 

PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit 25 
preps 

33651520-9 
Τεμάχιο 

275 

87 

ProLong™ Diamond Antifade Mountant with 
DAPI   
2 mL 

33651520-9 

Τεμάχιο 

80 

88 
Replacement HEPA Filter 34913000-0 

Τεμάχιο 
67 



 

89 
Disposal microbiological filter 99.97% 34913000-0 

Τεμάχιο 
50 

90 

SuperScript™ III Reverse Transcriptase 
10,000 units 

33651520-9 
Τεμάχιο 

300 

91 
RPMI 1640 Medium, no glutamine 500 mL 24931250-6 

Τεμάχιο 
6,5 

92 
Penicillin-Streptomycin (5,000 U/mL) 100 

mL 
33651520-9 

Τεμάχιο 
8 

93 
L-Glutamine (200 mM) 100 mL 33651520-9 

Τεμάχιο 
9,5 

94 
MK-2206 2HCL 5mg 33651520-9 

Τεμάχιο 
150 

95 
BAY 80-6946 (COPANLISIB) 5mg 33651520-9 

Τεμάχιο 
305 

96 
3-METHYLADENINE (3-MA) 50mg 33696300-8  

Τεμάχιο 
110 

97 
AZD8055 10mg 33651520-9 

Τεμάχιο 
160 

98 
BEZ235 (NVP-BEZ235, DACTOLISIB) 50mg 33651520-9 

Τεμάχιο 
150 

99 
Acrylamide/Bis Solution, 29:1 500 ml 33696300-8  

Τεμάχιο 
25 

100 

Paraformaldehyde, 16% w/v aq. soln., 
methanol free 2x10ml 

33696300-8  
Τεμάχιο 

40 

101 
Pipettes Pasteur glass 225mm Pk250 19520000-7 

Τεμάχιο 
13,5 

102 
(3-Aminopropyl)triethoxysilane 33696300-8  

Τεμάχιο 
70 

103 
Tris-base 5kg 33696300-8  

Τεμάχιο 
150 

104 
NaCl 5Kgr 33696300-8  

Τεμάχιο 
15 

105 
Glycine 5kg 33696300-8  

Τεμάχιο 
150 

106 
ΛΕΡΙΔΕΣ ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ Ν35 100PCS 33790000-4 

Τεμάχιο 
100 

107 
NDP MED FOAM 200 ml 33790000-4 

Τεμάχιο 
14 

108 
NDP Air Total+CE 300ml 33790000-4 

Τεμάχιο 
30 

109 
ImmPACT DAB Peroxidase Substrate 120 ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
200 

110 
VECTASTAIN Elite ABC Kit 33651520-9 

Τεμάχιο 
340 

111 
Deadend Fluorometric Tunel System 60 

react 
33651520-9 

Τεμάχιο 
885 

112 
M-MLV reverse transcriptase 50,000u 33651520-9 

Τεμάχιο 
300 

113 
5ml syringe without needle [Pack of 100] 19520000-7 

Τεμάχιο 
15 

114 
ΣΥΙΓΓΕΣ ME ΒΕΛΟΝΑ 10ML(BD)Pack of 120 19520000-7 

Τεμάχιο 
15 

115 

Plastipak Syringe Luer Tuberculine 1ml 
Without Needle (120 TEM) 

19520000-7 
Τεμάχιο 

12 



 

116 
Lab-Markers, red-black-blue-green per pc 19520000-7 

Τεμάχιο 
5 

117 
Microseal B Film 100pcs 33790000-4 

Τεμάχιο 
203 

118 

30% Acrylamide/Bis Solution, 29:1, 2 x 500 
ml 

33696300-8  

Τεμάχιο 

244 

119 
5-Bromo-2' deoxyuridine 1g 33696300-8  

Τεμάχιο 
90 

120 
Fluoroshield with DAPI 20ML 33696300-8  

Τεμάχιο 
88 

121 

DMSO >/ 99.7% liquid, hybri-max 
hybridoma 100ml 

33696300-8  
Τεμάχιο 

270 

122 

Collagenase from Clostridium histolyticum 
500MG 

33696300-8  
Τεμάχιο 

760 

123 
Collagenase from Clostridium 

histolyticum1G 
33696300-8  

Τεμάχιο 
640 

124 
Dispase II(neutral protease grade II) 5X1G 33651520-9 

Τεμάχιο 
204 

125 
DNase I from bovine pancreas 100mg 33651520-9 

Τεμάχιο 
178 

126 
Sodium bicarbonate 500G 33696300-8  

Τεμάχιο 
50 

127 
Sodium citrate tribasic dihydraye 1kg 33696300-8  

Τεμάχιο 
80 

128 
Sodium phosphate dibasic ultra 99% 1KG 33696300-8  

Τεμάχιο 
255 

129 
TWEEN® 20 100ML 33651520-9 

Τεμάχιο 
43 

130 
Urea 1KG 33696300-8  

Τεμάχιο 
98 

131 
2-mercaptoethanol 100ml 33696300-8  

Τεμάχιο 
44 

132 
Magnesium Chloride 1KG 33696300-8  

Τεμάχιο 
197 

133 
Zinc Formalin Fixative 3.75lt 33651520-9 

Τεμάχιο 
110 

134 
Saponin from quillaja bark 100G 33696300-8  

Τεμάχιο 
221 

135 
Sucrose 1KG 33696300-8  

Τεμάχιο 
165 

136 
Igepal CA-630 50ML 33651520-9 

Τεμάχιο 
65 

137 
Sodium Deoxycholate 25G 33696300-8  

Τεμάχιο 
45 

138 
Sodium Hydroxide 1KG 33696300-8  

Τεμάχιο 
35 

139 
Sodium Hydroxide 5KG 33696300-8  

Τεμάχιο 
135 

140 
Phosphatase inhibitor cocktail 33651520-9 

Τεμάχιο 
109 



 

141 
Complete protease inhibitor coctail 25 

tablets 
33651520-9 

Τεμάχιο 
194 

142 
DPX Mountant for histology 500ML 33651520-9 

Τεμάχιο 
75 

143 
DL-DITHIOTHREITOL (5gr) 33696300-8  

Τεμάχιο 
216 

144 
POTASSIUM ACETATE 50G 33696300-8  

Τεμάχιο 
30 

145 
Tamoxifen 1G 33651520-9 

Τεμάχιο 
454 

146 
TWEEN 20 500ML 33651520-9 

Τεμάχιο 
60 

147 
4-Hydroxytamoxifen 10MG 33651520-9 

Τεμάχιο 
117 

148 
Scalpel Blades type26 12pcs 33790000-4 

Τεμάχιο 
6 

149 
BrdU In-Situ Detection kit 50 test 33651520-9 

Τεμάχιο 
510 

150 
RNase-Free DNase Set (50reactions) 33651520-9 

Τεμάχιο 
92 

151 
Rneasy mini kit (50reactions) 33651520-9 

Τεμάχιο 
312 

152 
Rneasy micro kit Plus 50 preps 33651520-9 

Τεμάχιο 
447 

153 
RNeasy MinElute Cleanup Kit 50 preps 33651520-9 

Τεμάχιο 
350 

154 

96-well 340 ul storage plate v bottom 
100/Case 

19520000-7 
Τεμάχιο 

229 

155 
Tubes for FACS 1000/Case 19520000-7 

Τεμάχιο 
60 

156 
CELL STRAINERS 70μm  1x50/Case 19520000-7 

Τεμάχιο 
90 

157 
15ML Conical tubes with case 1x500 19520000-7 

Τεμάχιο 
83,7 

158 
50ML Conical tubes with case 1x300 19520000-7 

Τεμάχιο 
54,21 

159 
MICRO TUBES 1.5ML  (case of 5000pcs) 19520000-7 

Τεμάχιο 
66,5 

160 
MICROTUBE 0.5ml  (5000pieces) 19520000-7 

Τεμάχιο 
99,5 

161 
BLUE TIPS 1ml(250bag/5000 case) 19520000-7 

Τεμάχιο 
27 

162 
YELLOW TIPS 200ml(500bag/10000case) 19520000-7 

Τεμάχιο 
50 

163 
Pipette tip 10μl neutral 
(1000/bag,10000case) 

19520000-7 
Τεμάχιο 

180 

164 
Syringe filters 0,2mm 50pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
43,52 

165 
Storage boxes (9x9) 19520000-7 

Τεμάχιο 
2,9 

166 
Serological pipettes 25ml(200 piece/case) 19520000-7 

Τεμάχιο 
64,08 

167 
SEROLOGICAL PIPETTES,10ML(PACK OF 500) 19520000-7 

Τεμάχιο 
61,15 



 

168 
SEROLOGICAL PIPETTES,5ML (PACK OF 500) 19520000-7 

Τεμάχιο 
55,8 

169 
WETTEX ΟΛΛΟ 10Μ 39830000-9 

Τεμάχιο 
15 

170 
ΑΗΑΧ ULTRA 15600ML LEMON 39830000-9 

Τεμάχιο 
3,8 

171 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 100mx30cm 39830000-9 

Τεμάχιο 
3,8 

172 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΧΑΤΙ 2 Χ 4,5 ΚΙΛΑ 39830000-9 

Τεμάχιο 
15 

173 
ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ ΟΗ 4lt 39830000-9 

Τεμάχιο 
2 

174 

ΜΕΜΒΑΝΘ ΤΟΦΙΜΩΝ VELER 
250mx30cm C.BOX 

39830000-9 
Τεμάχιο 

3 

175 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΕΣ 80 Χ 120 39830000-9 

Τεμάχιο 
1,2 

176 
ΣΦΟΥΓΓΑΆΚΙ ΡΑΣΙΝΟ ΚΙΤΙΝΟ VILEDA 39830000-9 

Τεμάχιο 
0,75 

177 
ΧΛΩΙΝΘ ΛΕΜΟΝΙ 2000ML 39830000-9 

Τεμάχιο 
1,4 

178 
ΨΕΚΑΣΤΘΙ ΧΕΙΟΣ 39830000-9 

Τεμάχιο 
4 

179 
OCT COMPOUND 125ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
26 

180 
ΚΑΛΥΡΤΙΔΕΣ 24Χ60 pk100 33790000-4 

Τεμάχιο 
6,5 

181 
ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΣΚΙΝΩΣΘΣ(PACK OF 1500) 33790000-4 

Τεμάχιο 
143 

182 
Formalin (BDH)5lt 33696300-8  

Τεμάχιο 
31 

183 

Phenol AnalaR NORMAPUR® analytical 
reagent 1KG 

33696300-8  
Τεμάχιο 

35 

184 
PAP-PEN 1 PC 33790000-4 

Τεμάχιο 
75 

185 

0.2ml individual PCR Tubes Flat cap, 1000 
tubes 

19520000-7 
Τεμάχιο 

40 

186 
Slide Box for 100 Slides 33790000-4 

Τεμάχιο 
9,5 

187 

Luminata Crescendo Western HRP 
substrate, 500 mL 

33651520-9 
Τεμάχιο 

300 

188 

APC/Cy7 anti-mouse CD45, Rat IgG2b, 
kappa, Clone: 30-F11 100 µg 

33651520-9 
Τεμάχιο 

192 

189 
APC/Fire™ 750 anti-mouse CD31 100 µg 33651520-9 

Τεμάχιο 
278 

190 

Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD55 (DAF) 
Antibody 100 μg/ kit 

33651520-9 
Τεμάχιο 

298 

191 

Alexa Fluor 647 anti-mouse CD90.2 
Antibody 100 μg/ kit 

33651520-9 
Τεμάχιο 

197 

192 

Biotin anti-mouse CD90.2 Antibody 500 μg/ 
kit 

33651520-9 
Τεμάχιο 

172 



 

193 
APC/Cy7 Streptavidin 100 μg/ kit 33651520-9 

Τεμάχιο 
177 

194 
Oligo d(T)18 mRNA Primer 5 A260 units 33651520-9 

Τεμάχιο 
90 

195 
DMEM 10x 500ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
22 

196 
FBS 33651520-9 

Τεμάχιο 
100 

197 
di-potassium hydrogen phosphate 500g 33696300-8  

Τεμάχιο 
42 

198 
AGAROSE LOW EEO 500g 33696300-8  

Τεμάχιο 
179 

199 
BIJOUX TUBES 700 τεμαχίων 19520000-7 

Τεμάχιο 
104 

200 
UNIVERSAL TUBES packof 400 19520000-7 

Τεμάχιο 
98 

201 
Pasteur pipettes 250 τεμ./ ςυςκ. 19520000-7 

Τεμάχιο 
20 

202 

Combitips advanced 5,0 mL (color code: 
blue)4 bags × 25 pcs 

19520000-7 
Τεμάχιο 

86 

203 
Real-time PCR plates 20 τμχ 19520000-7 

Τεμάχιο 
97 

204 

Combitips advanced 10,0 mL (color code: 
orange) 4 bags × 25 pcs 

19520000-7 
Τεμάχιο 

86 

205 
AUTOCLAVE ΤΑΕ 50mmX19mm 33790000-4 

Τεμάχιο 
 6,90€ 

206 
ΓΑΝΤΙΑ NITRILE EXTRA LIGHT SMALL 18424300-0 

Τεμάχιο 
9,5 

207 
ΓΑΝΤΙΑ NITRILE EXTRA LIGHT MEDIUM 18424300-0 

Τεμάχιο 
9,5 

208 
ΓΑΝΤΙΑ NITRILE EXTRA LIGHT LARGE 18424300-0 

Τεμάχιο 
9,5 

209 
SUPERFROST PLUS MICROSCOPE SLIDES 33790000-4 

Τεμάχιο 
28,00€  

210 
FLASKS 175CM2 WITH FILTER PACK OF30 19520000-7 

Τεμάχιο 
 60,00€ 

211 
FLASKS 75CM2 WITH FILTER PACK OF 100 19520000-7 

Τεμάχιο 
 100,00€ 

212 
Nunc EasYFlask 25cm2 case of 200 19520000-7 

Τεμάχιο 
 100,00€ 

213 

Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System case 
of 16 

19520000-7 
Τεμάχιο 

240,00€  

214 
GeneRuler™ 100bp DNA Ladder 50 µg 33651520-9 

Τεμάχιο 
55,25 

215 
Restore Western Blot Stripping Buffer 

500ml 
33651520-9 

Τεμάχιο 
231 

216 
123count eBeads 100 tests 33651520-9 

Τεμάχιο 
482 

217 

Anti-Mouse CD201 (EPCR) APC (eBio1560) 
25 µg 

33651520-9 
Τεμάχιο 

142 

218 

Anti-Mouse CD326 (EpCAM) APC-eFluor® 
780 100μg 

33651520-9 
Τεμάχιο 

403 



 

219 
Anti-Mouse Podoplanin eFluor® 660 100μg 33651520-9 

Τεμάχιο 
403 

220 
TER119 APC-e780 100μg 33651520-9 

Τεμάχιο 
265 

221 
Streptavidin Alexa Fluor 647 0,5ML 33651520-9 

Τεμάχιο 
608 

222 

Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary 
Antibody, Alexa Fluor® 647 conjugate 500µL 

33651520-9 
Τεμάχιο 

325 

223 

Goat anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, 
Alexa Fluor® 647 conjugate 500µL 

33651520-9 
Τεμάχιο 

325 

224 
100mM dNTPs set 4 x 0.25 mL 33651520-9 

Τεμάχιο 
55 

225 

Platinum Sybr Green qPCR Supermix(500 
reactions) 

33651520-9 
Τεμάχιο 

1001 

226 
DNase/RNase-FREE DISTILLED WATER 

500ML 
33651520-9 

Τεμάχιο 
25 

227 
TRIzol® Reagent 100ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
366 

228 

CD34 Monoclonal Antibody (RAM34), Biotin 
50μg 

33651520-9 
Τεμάχιο 

133 

229 

Intracellular Fixation & Permeabilization 
Buffer Set 1 kit 

33651520-9 
Τεμάχιο 

203 

230 
Trypsin-EDTA (0.25%), Phenol red 500mL 33651520-9 

Τεμάχιο 
73 

231 
Advanced DMEM/F-12 500 mL 33651520-9 

Τεμάχιο 
44 

232 
DPBS (10X), no calcium, no magnesium 500 

mL 
33651520-9 

Τεμάχιο 
32 

233 
HBSS WITHOUT C/M (1Χ)500ML 33651520-9 

Τεμάχιο 
35 

234 
L-GLUTAMINE(100X) 100 mL 33651520-9 

Τεμάχιο 
10 

235 
MEM non-essential amino acids (100x) 100 

mL 
33651520-9 

Τεμάχιο 
23 

236 

Penicillin/Streptomycin solution, 10000u   
100 mL 

33651520-9 
Τεμάχιο 

15 

237 
Antibiotic-Antimycotin 100x 100 mL 33651520-9 

Τεμάχιο 
80 

238 
6well cell culture plates 50plates 19520000-7 

Τεμάχιο 
50 

239 
48WELL PLATE Τ.C. TREATED 100pcs/case 19520000-7 

Τεμάχιο 
203 

240 

CELL CULTURE CLUSTER 96 WELL FB 
50pcs/case 

19520000-7 
Τεμάχιο 

72 

241 
CELL CULTURE DISHES 60X15mm Case of 

500 
19520000-7 

Τεμάχιο 
90 

242 
CULT. DISH 100X20mm, 55cm2 Case of 500 19520000-7 

Τεμάχιο 
140 

243 
150mm TC dishes Case of 60 19520000-7 

Τεμάχιο 
90 



 

244 
CELL LIFTER 1.9X18CM Case of 100 19520000-7 

Τεμάχιο 
162 

245 

250mL Vacuum Filter/Storage Bottle 
System, 0.22µm PACK OF 12 

33790000-4 
Τεμάχιο 

101 

246 
SODIUM BICARBONATE 7.5% 100 mL 33696300-8  

Τεμάχιο 
12 

247 
CRYOGENIC VIAL 2.0ML  Case of 500 19520000-7 

Τεμάχιο 
105 

248 
TMB Substrate Kit 400 mL 33651520-9 

Τεμάχιο 
280 

249 
Water for injection (WFI) 1lt 33696300-8  

Τεμάχιο 
1,5 

250 
Sodium dodecyl sulfate (SDS)  500g 33696300-8  

Τεμάχιο 
48 

251 
Petri dishes 90mm(1X720) 19520000-7 

Τεμάχιο 
50 

252 
Timers 1pc 33790000-4 

Τεμάχιο 
45 

253 
Sodium phosphate dibasic anhydrous 1kg 33696300-8  

Τεμάχιο 
30 

254 
Acetone for analysis(2,5L) 33696300-8  

Τεμάχιο 
12 

255 
Ammonium persulfate, 99+% 100 GR 33696300-8  

Τεμάχιο 
28 

256 
Boric acid 1kg 33696300-8  

Τεμάχιο 
25 

257 
BSA 25gr 33696300-8  

Τεμάχιο 
75 

258 

Chloroform, for HPLC, Stabilised with 
Amylene, 2,5l 

33696300-8  
Τεμάχιο 

19 

259 
EDTA 99+%, for molecular biology (500 GR) 33696300-8  

Τεμάχιο 
90 

260 
Ethanol Absolute 99.8+% 5lt 33696300-8  

Τεμάχιο 
185 

261 
Glycine 5kg 33696300-8  

Τεμάχιο 
135 

262 

Hydrogen peroxide solution 30% RPE - For 
analysis Stabilized 1 l 

33696300-8  
Τεμάχιο 

14 

263 
Methanol 25l 33696300-8  

Τεμάχιο 
40 

264 
Isopropanol, Certified AR for Analysis  2,5 lit 33696300-8  

Τεμάχιο 
15 

265 

Proteinase K (Tritirachium album/Molecular 
Biology)  500mg 

33696300-8  
Τεμάχιο 

230 

266 
SODIUM CHLORIDE 2.5KG 33696300-8  

Τεμάχιο 
27 

267 
Tris-base 5kg 33696300-8  

Τεμάχιο 
185 

268 

Triton® X-100, 98%, for molecular biology 
100 ML 

33696300-8  
Τεμάχιο 

48 

269 
Xylene, for analysis 2,5l 33696300-8  

Τεμάχιο 
19 



 

270 
Biosphere® Fil. Tip 10 neutral 1920pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
144 

271 
Pipette tip 20µl, neutral  10000pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
202 

272 
Filter Tip 20µl 1920pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
144 

273 
Pipette tip 200µl yellow 10000pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
36 

274 
Biosphere® Fil.Tip 200 neutral 1920pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
144 

275 
Pipette tip 1000µl, blue 5000pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
27 

276 
Biosphere® Fil. Tip 1000 1000pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
99 

277 
Tube 50ml, 114x28mm, PP 300pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
42 

278 
Tube 15ml, 120x17mm, PP 500pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
65 

279 
Tube 50ml, 115x28mm, PP 300pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
61 

280 
Multiply®-µStrip 0.2ml chain 480pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
386 

281 
8-Lid chain, flat 480pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
100 

282 

Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers 
700pcs 

19520000-7 
Τεμάχιο 

174 

283 

Sterilin™ Quickstart Universal Polystyrene 
30mL Containers 400pcs 

19520000-7 
Τεμάχιο 

104 

284 
Micro tube 0.5ml DNA LowBind 1200pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
110 

285 
Micro tube 1.5ml DNA LowBind 800pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
42 

286 
Micro tube 2 ml DNA LowBind 800pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
46 

287 

Sterilin™ Standard 90mm Petri Dishes Case 
of 500 

19520000-7 
Τεμάχιο 

104 

288 
Sterilin™ 60 mm Petri Dishes 10per Pack 19520000-7 

Τεμάχιο 
277 

289 
Sterilin™ 35mm Petri Dishes 10per Pack 19520000-7 

Τεμάχιο 
459 

290 
Serological pipette 10ml 500pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
72 

291 
Serological pipette 5ml 500pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
52 

292 
Serological pipette 25ml 200pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
21 

293 
Serological pipette 50ml  100pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
17 

294 
TC Plate 24 Well,Standard,F 100pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
74 

295 
TC Plate 12 Well,Standard,F 100pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
160 

296 
TC Plate 6 Well,Standard,F 100pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
160 



 

297 

BD Falcon 12 x 75 mm Tube with Cell 
Strainer Cap 500pcs 

19520000-7 
Τεμάχιο 

500 

298 

Falcon® 5 mL Round Bottom Polystyrene 
Test Tube, with Snap Cap, Sterile, 25/Pack, 

500/Case 
19520000-7 

Τεμάχιο 

111 

299 

Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System 
Case of 96 

19520000-7 
Τεμάχιο 

1110 

300 

Nonstick, RNase-free Microfuge Tubes, 1.5 
mL 250 tubes 

19520000-7 
Τεμάχιο 

90 

301 
Tube 13ml, 100x16mm, PP 500pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
796 

302 
Filtropur S 0.2 50pcs 19520000-7 

Τεμάχιο 
8 

303 
Falcon™ Cell Strainers Blue 40μm Case of 50 19520000-7 

Τεμάχιο 
90 

304 

Stericup-GP Sterile Vacuum Filtration 
System pkg of 12 

19520000-7 
Τεμάχιο 

119 

305 

Stericup Quick Release-GP Sterile Vacuum 
Filtration System pkg of 12 

19520000-7 
Τεμάχιο 

181 

306 

ΣΥΙΓΓΕΣ 1ml Luer Slip με ομόκεντρο άκρο 
και κλίμακα ανά 0.1ml.Κουτί των 120. 

19520000-7 
Τεμάχιο 

9,6 

307 

ΣΥΙΓΓΕΣ 5ml Luer Slip με ομόκεντρο άκρο 
και κλίμακα ανά 0.2ml.Κουτί των 100. 

19520000-7 
Τεμάχιο 

10 

308 

ΣΥΙΓΓΕΣ 10ml Luer Slip με ζκκεντρο άκρο 
και κλίμακα ανά 0.5mlΚουτί των 100. 

19520000-7 
Τεμάχιο 

12 

309 

ΣΥΙΓΓΕΣ 20ml Luer Slip με κλίμακα 1ml και 
ζκκεντρo άκρο. 

19520000-7 
Τεμάχιο 

30 

310 

ΣΥΙΓΓΕΣ 50ml Luer Slip με κλίμακα 1ml και 
ζκκεντρo άκρο.Κουτί των 60. 

19520000-7 
Τεμάχιο 

30 

311 

ΣΥΙΓΓΕΣ Διάμετροσ 27G, 
μικοσ 13mm (1/2''). Εξωτ. διάμετροσ 0.4 

mm. Χρϊμα γκρι. Κουτί των 100. 
19520000-7 

Τεμάχιο 

5 

312 
Sodium Chloride 1kg 33696300-8  

Τεμάχιο 
17 

313 
Potassium Chloride (White Crystals)500g 33696300-8  

Τεμάχιο 
21,5 

314 

Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous 
(White Granules or Powder) 1kg 

33696300-8  
Τεμάχιο 

30,5 

315 

Potassium Phosphate Dibasic (Fine White 
Crystalline Powder) 500g 

33696300-8  
Τεμάχιο 

25,5 

316 

Sodium Hydroxide, Certified AR for Analysis, 
Pellets, meets analytical specification of 

Ph.Eur., BP, 1kg 
33696300-8  

Τεμάχιο 

13 

317 

Hydrochloric Acid, 37%, Certified AR for 
Analysis, d=1.18,  1L 

33696300-8  
Τεμάχιο 

11 



 

318 

Glycine (White Crystals or Crystalline 
Powder) 500g 

33696300-8  
Τεμάχιο 

30 

319 
Bovine Serum Albumin 10G 33696300-8  

Τεμάχιο 
96 

320 
Tween™ 20 500mL 33696300-8  

Τεμάχιο 
21 

321 
Triton™ X-100 (Electrophoresis) 100mL 33696300-8  

Τεμάχιο 
14,5 

322 
Sodium azide 25G 33696300-8  

Τεμάχιο 
40 

323 

Sucrose for microbiology, ACS reagent, 
≥99.0% 1KG 

33696300-8  
Τεμάχιο 

50 

324 

Gelatin from porcine skin gel strength 300, 
Type A 500G 

33696300-8  
Τεμάχιο 

160 

325 

Paraformaldehyde 
powder, 95% 500G 

33696300-8  
Τεμάχιο 

35 

326 

Boric acid 
BioReagent, for molecular biology, suitable 

for cell culture, suitable for plant cell 
culture, ≥99.5% 500G 

33696300-8  

Τεμάχιο 

58 

327 

Lithium chloride BioXtra , ≥99.0% 
(titration)100G 

33696300-8  
Τεμάχιο 

73 

328 
Triethanolamine ≥99.0% (GC) 100ML 33696300-8  

Τεμάχιο 
16 

329 
Acetic anhydride ReagentPlus®, ≥99% 

100ML 
33696300-8  

Τεμάχιο 
24 

330 

Formamide ≥99.5% (GC), BioReagent, for 
molecular biology 

33696300-8  
Τεμάχιο 

89 

331 
Denhardt's Solution (50X) 100 Ml 33696300-8  

Τεμάχιο 
150 

332 

Magnesium Chloride 6-hydrate for 
molecular biology BC 1 kg 

33696300-8  
Τεμάχιο 

67 

333 

Nitrotetrazolium Blue chloride powder, 
electrophoresis grade 50MG 

33696300-8  
Τεμάχιο 

34 

334 

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate 
disodium salt ≥98% (HPLC) 50MG 

33696300-8  
Τεμάχιο 

78 

335 
2-Methylbutane, +99% 1L 33696300-8  

Τεμάχιο 
153 

336 

Sodium citrate tribasic dihydrate ACS 
reagent, ≥99.0% 500G 

33696300-8  
Τεμάχιο 

39 

337 
Sodium Acetate Anhydrous >99%, FCC, FG 

1KG 
33696300-8  

Τεμάχιο 
72 

338 

Tris Base (White Crystals or Crystalline 
Powder/Molecular Biology) 1kg 

33696300-8  
Τεμάχιο 

43 

339 

Ethylenediaminetetraacetic Acid, Di Na Salt 
Dihydr. (Crystalline Powd./Electrophor.)  

500g 
33696300-8  

Τεμάχιο 
32 



 

340 

Sodium dodecyl sulfate BioReagent, suitable 
for electrophoresis, for molecular biology, 

≥98.5% (GC) 100G 
33696300-8  

Τεμάχιο 

49 

341 
Yeast RNA (10 mg/mL) 10 tubes 33696300-8  

Τεμάχιο 
506 

342 

Deoxyribonucleic acid from herring sperm 
single-stranded for hybridization 1ML 

33696300-8  
Τεμάχιο 

57 

343 
Ficoll® PM 400 Type 400 33696300-8  

Τεμάχιο 
70 

344 
Orange G for NA electrophoresis 33696300-8  

Τεμάχιο 
83 

345 
GelRed™ Nucleic Acid Gel Stain 500 µL 33696300-8  

Τεμάχιο 
150 

346 
Isopropanol, Molecular Biology Grade 1L 33696300-8  

Τεμάχιο 
20 

347 

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular 
Biology Grade  100mL 

33696300-8  
Τεμάχιο 

22 

348 

Agarose (Low EEO/MultiPurpose/ Molecular 
Biology Grade) 500g 

33696300-8  
Τεμάχιο 

220 

349 

Chloroform, for HPLC, Stabilised with 
Amylene 2.5L 

33696300-8  
Τεμάχιο 

16 

350 
LB Agar, Lennox (Granulated) 500g 33696300-8  

Τεμάχιο 
76 

351 

Microbiology Media: LB Broth (Powder) - 
Lennox 500g 

33696300-8  
Τεμάχιο 

47 

352 

Acetic Acid glacial (Reag. Ph. Eur.) for 
analysis, ACS, ISO 1000ml 

33696300-8  
Τεμάχιο 

30 

353 

D-(+)-Glucose powder, BioReagent, suitable 
for cell culture, suitable for insect cell 
culture, suitable for plant cell culture, 

≥99.5%  1KG 

33696300-8  

Τεμάχιο 

46 

354 

D-(+)-Trehalose dihydrate from 
Saccharomyces cerevisiae, ≥99% 5G 

33696300-8  
Τεμάχιο 

39 

355 
TRIzol™ LS Reagent 100 mL 33696300-8  

Τεμάχιο 
319 

356 

Nuclease-Free Water (not DEPC-Treated) 10 
x 50 mL 

33696300-8  
Τεμάχιο 

208 

357 

Sodium bicarbonate powder, BioReagent, 
for molecular biology, suitable for cell 

culture, suitable for insect cell culture 500G 
33696300-8  

Τεμάχιο 

50 

358 

Calcium chloride dihydrate 
BioReagent, suitable for cell culture, 

suitable for insect cell culture, suitable for 
plant cell culture, ≥99.0% 

33696300-8  

Τεμάχιο 

98 

359 

Nitric acid concentrate 
0.1 M HNO3 in water (0.1N), eluent 

concentrate for IC 1L 
33696300-8  

Τεμάχιο 

42 



 

360 
Ampicillin Sodium Salt (Crystalline 

Powder)25g 
33696300-8  

Τεμάχιο 
29 

361 
Ciprofloxacin HCl 1g 33696300-8  

Τεμάχιο 
100 

362 

Nitric acid concentrate 
0.1 M HNO3 in water (0.1N), eluent 

concentrate for IC 1L 
33696300-8  

Τεμάχιο 

45 

363 
L-Glutamic acid 1 g 33696300-8  

Τεμάχιο 
83 

364 
Anti-Bassoon antibody [SAP7F407] 33651520-9 

Τεμάχιο 
520 

365 
CG1 Goat anti-Calretini200 µl 33651520-9 

Τεμάχιο 
400 

366 
Anti-c-Fos Antibody 100 µg 33651520-9 

Τεμάχιο 
292 

367 
Anti-GAD67 Antibody, clone 1G10.2 100 µg 33651520-9 

Τεμάχιο 
459 

368 

Polyclonal rabbit antiserum,anti-Gephyrin 
200 µl 

33651520-9 
Τεμάχιο 

330 

369 

Polyclonal rabbit purified antibody,Homer 1 
50 µg 

33651520-9 
Τεμάχιο 

420 

370 
Polyclonal Rabbit Anti-nNOS/NOS Type I  50 

µg 
33651520-9 

Τεμάχιο 
180 

371 

Neuropeptide Y (human, mouse, rat) 
Antibody 50 ul 

33651520-9 
Τεμάχιο 

480 

372 
Anti-Parvalbumin Antibody 100 µL 33651520-9 

Τεμάχιο 
334 

373 
Rabbit anti-parvalbumin 200 µl 33651520-9 

Τεμάχιο 
470 

374 
Goat anti Parvalbumin 200 µl 33651520-9 

Τεμάχιο 
420 

375 
Human Prox1 Antibody 100 ug 33651520-9 

Τεμάχιο 
457 

376 
SATB1 Antibody (C-6) 200 µg/ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
305 

377 
Anti-SATB2 antibody 100 µg 33651520-9 

Τεμάχιο 
515 

378 
Anti-Somatostatin Antibody, clone YC7 100 

µL 
33651520-9 

Τεμάχιο 
354 

379 
Sheep polyclonal Somatostatin antibody1 

mg 
33651520-9 

Τεμάχιο 
170 

380 
Anti-SOX6 antibody 100 µg 33651520-9 

Τεμάχιο 
510 

381 
Sp8 (C-18) Antibody 200 µg/ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
310 

382 
Anti-Synapsin I Antibody 50 µL 33651520-9 

Τεμάχιο 
396 

383 

VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) Antibody  
0.1 ml 

33651520-9 
Τεμάχιο 

465 

384 

Wisteria floribunda lectin (WFA, WFL), 
Biotinylated 2 mg 

33651520-9 
Τεμάχιο 

205 



 

385 
GFP Tag Monoclonal Antibody (3E6) 100μg 33651520-9 

Τεμάχιο 
525 

386 

Anti-GFP(Rat IgG2a), Monoclonal(GF090R) 
200UG 

33651520-9 
Τεμάχιο 

500 

387 
GFP Tag Polyclonal Antibody  100μL 33651520-9 

Τεμάχιο 
496 

388 
RFP Tag Polyclonal Antibody 100μg 33651520-9 

Τεμάχιο 
463 

389 

Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 

488 500μL 
33651520-9 

Τεμάχιο 

383 

390 

Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 

488 500μL 
33651520-9 

Τεμάχιο 

381 

391 

Donkey anti-Rat IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 

488 500μL 
33651520-9 

Τεμάχιο 

383 

392 

Donkey anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed 
Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 500μL 

33651520-9 
Τεμάχιο 

382 

393 

Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 

568 500μL 
33651520-9 

Τεμάχιο 

368 

394 

Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 

568 500μL 
33651520-9 

Τεμάχιο 

346 

395 

Donkey anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed 
Secondary Antibody, Alexa Fluor 568 500μL 

33651520-9 
Τεμάχιο 

368 

396 

Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 

647 500μL 
33651520-9 

Τεμάχιο 

383 

397 

Donkey anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed 
Secondary Antibody, Alexa Fluor 647 500μL 

33651520-9 
Τεμάχιο 

368 

398 

Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 

647 500μL 
33651520-9 

Τεμάχιο 

383 

399 

Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 405 500μL 

33651520-9 
Τεμάχιο 

324 

400 

HiSpeed Plasmid Midi Kit (25)25 HiSpeed 
Midi Tips 

33651520-9 
Τεμάχιο 

323 

401 

QIAprep spin miniprep kit 50 high-purity 
plasmid minipreps 

33651520-9 
Τεμάχιο 

99 

402 

One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. 
coli 20 reactions 

33651520-9 
Τεμάχιο 

522 



 

403 

 
Papain Dissociation System 1 bx 

33651520-9 
Τεμάχιο 

450 

404 
PureLink™ RNA Micro Scale Kit 50 preps 33651520-9 

Τεμάχιο 
496 

405 
100pcs Cover Glass (24x50mm) 33790000-4 

Τεμάχιο 
5 

406 

Mechanical Cryogenic Freezer Boxes 
without Dividers 

33790000-4 
Τεμάχιο 

4 

407 

Liquid Nitrogen Cryogenic Freezer Boxes 
with Drain Slots 

33790000-4 
Τεμάχιο 

5,5 

408 
VECTASHIELD with DAPI 10 ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
210 

409 
VECTASHIELD Mounting Medium 10 ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
200 

410 
ΛΕΡΙΔΕΣ ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ S-35 50PCS 33790000-4 

Τεμάχιο 
120 

411 

Glass box, for staining tray, 108 x 90 x 70 
mm, soda-lime-glass Pack of 10 

33790000-4 
Τεμάχιο 

250 

412 

Staining tray, for 10 microscope slided 
(76x26 mm) or any width up to 52 mm, 88 x 

40 x 71 mm Pack of 10 
33790000-4 

Τεμάχιο 

240 

413 
Stainless steel handle for staining tray 10 pc 33790000-4 

Τεμάχιο 
30 

414 
Aquatex   50 ml 33651520-9 

Τεμάχιο 
35 

415 
MOWIOL® 4-88 Reagent 100 gm 33696300-8 

Τεμάχιο 
125 

416 
Round cover glasses 19 mm No. 1 1.000PCS 33790000-4 

Τεμάχιο 
100 

417 
Slide folder White/black Cardboard 33790000-4 

Τεμάχιο 
7 

418 
Microscope slide holders 33790000-4 

Τεμάχιο 
55 

419 
DL-AP5 10 mg 33651520-9 

Τεμάχιο 
100 

420 

Kynurenic acid 
≥98% 250MG 

33696300-8  
Τεμάχιο 

25 

421 BamHI 
24965000-6 

Τεμάχιο 
24 

422 EcoRI 
24965000-6 

Τεμάχιο 
18 

423 SalI 
24965000-6 

Τεμάχιο 
35 

424 NotI 
24965000-6 

Τεμάχιο 
50 

425 XhoI 
24965000-6 

Τεμάχιο 
58 

426 XbaI 
24965000-6 

Τεμάχιο 
20 

427 HindIII 
24965000-6 

Τεμάχιο 
17 



 

428 
Proteinase K, recombinant, PCR Grade 100 

mg 
33651520-9 

Τεμάχιο 
126 

429 Transcription Optimized 5X Buffer 1 × 200μl 
33651520-9 

Τεμάχιο 
40 

430 DTT, 100mM (Dithiothreitol) 100μl 
33651520-9 

Τεμάχιο 
40 

431 DIG RNA Labeling Mix 
33651520-9 

Τεμάχιο 
230 

432 rRNasin® RNase Inhibitor, 2500units 
33651520-9 

Τεμάχιο 
128 

433 rRNasin® RNase Inhibitor,10000 UNITS 
33651520-9 

Τεμάχιο 
340 

434 T7 RNA Polymerase 1000 units 
33651520-9 

Τεμάχιο 
65 

435 T3 RNA Polymerase 1000 units 
33651520-9 

Τεμάχιο 
58 

436 SP6 RNA Polymerase 1000 units 
33651520-9 

Τεμάχιο 
175 

437 Taq DNA Polymerase, native 3 x 500 units 
33651520-9 

Τεμάχιο 
930 

438 

REDTaq® ReadyMix™ PCR Reaction Mix 
Complete PCR reagent with standard Taq 

DNA Polymerase and inert dye 

33651520-9 

Τεμάχιο 

200 

439 1 Kb Plus DNA Ladder 250 µg 
33651520-9 

Τεμάχιο 
360 

440 
Leibovitz's L-15 Medium   

500 Ml 
33651520-9 

Τεμάχιο 
37 

441 
Fetal Bovine Serum, qualified, heat 

inactivated, US origin 500 mL 
33651520-9 

Τεμάχιο 
740 

442 
Methyl 4-hydroxybenzoate 99% 2.5kg 33696300-8  

Τεμάχιο 
245 

443 
DL-3-OCTANOL 97%(50ml) 33696300-8  

Τεμάχιο 
54 

444 
Methylphenidate hydrochloride 100MG 33696300-8  

Τεμάχιο 
218 

445 
Risperidone 10 mg 33696300-8  

Τεμάχιο 
175 

446 
Benzaldehyde 100 ML 33696300-8  

Τεμάχιο 
58 

447 
Anti-Tau (phospho S262) antibody 50 µl 33651520-9 

Τεμάχιο 
490 

448 
Tau Monoclonal Antibody (T46) 100μg 33651520-9 

Τεμάχιο 
680 

449 
Clozapine 25mg 33696300-8  

Τεμάχιο 
151 

450 
Haloperidol hydrochloride 100 mg 33696300-8  

Τεμάχιο 
110 

451 
Chlorpromazine hydrochloride 5G 33696300-8  

Τεμάχιο 
145 

452 
Amisulpride ≥98% (HPLC) 33696300-8  

Τεμάχιο 
624 

453 
Tryptamine 98% 10G 33696300-8  

Τεμάχιο 
28 



 

454 
Fasudil hydrochloride 50 mg 33696300-8  

Τεμάχιο 
55 

455 
Εφκαμπτα κυκλϊματα PJL122501 31681410-0 

Τεμάχιο 
7 

456 
Brewers yeast     1kg 33696300-8  

Τεμάχιο 
28 

457 

mCherry Monoclonal Antibody (16D7), 
Alexa Fluor 647 50 tests 

33651520-9 
Τεμάχιο 

305 

458 

Purified anti-rat CD3, Mouse IgM, kappa, 
Clone: 1F4 100 µg 

33651520-9 
Τεμάχιο 

95 

459 

Mouse EpCAM/TROP1 Alexa Fluor® 700-
conjugated Antibody 100 ug 

33651520-9 
Τεμάχιο 

305 

460 
APC anti-mouse CD86 Antibody 25 µg 33651520-9 

Τεμάχιο 
95 

461 
Donkey serum 10ML 33651520-9 

Τεμάχιο 
148 

462 

Tris-EDTA buffer solution 
BioUltra, for molecular biology, pH 8.0 

500ML 
33651520-9 

Τεμάχιο 
206 

463 

Deoxyribonuclease I from bovine pancreas 
lyophilized powder, Protein ≥85 %, ≥400 

Kunitz units/mg protein 10MG 
33651520-9 

Τεμάχιο 
38 

464 

 
Poly-D-lysine hydrobromide 

mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, 
γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell 

culture 5MG 

33651520-9 

Τεμάχιο 

63 

465 

Laminin from Engelbreth-Holm-Swarm 
murine sarcoma basement membrane 

1-2 mg/mL in Tris buffered NaCl, 0.2 μm 
filtered, BioReagent, suitable for cell culture 

1MG 

33651520-9 

Τεμάχιο 

162 

466 
Amphotericin B solution 20ML 33651520-9 

Τεμάχιο 
37 

467 
RQ1 RNase-free Dnase 33651520-9 

Τεμάχιο 
71 

 

1.3.2 Αρικμόσ ςυμβαλλομζνων οικονομικϊν φορζων  

Θ ολοκλιρωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ οδθγεί ςτθ ςφναψθ μονομεροφσ ςυμφωνίασ – πλαίςιο 
για κάκε ζνα από τα επιμζρουσ τμιματα αυτισ.  

1.3.3 Υποδιαίρεςθ ςυμφωνίασ-πλαίςιο ςε τμιματα  

Θ παροφςα ςυμφωνία-πλαίςιο υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

1. αδιενεργά υλικά 
2. Γάντια μιασ χριςθσ 
3. Ρλαςτικά προϊόντα 
4. Μζςα εργαςτθριακισ καλλιζργειασ 
5. Ζνηυμα 
6. Ανοςοςφαιρίνεσ, Είδθ μορικακισ βιολογίασ 
7. Χθμικά αντιδραςτιρια 
8. Λεπίδεσ ξυραφιϊν 
9. Χαρτί υγιεινισ 



 

10. Εργαςτθριακά είδθ, είδθ υγιεινισ ι φαρμακευτικά είδθ από γυαλι 
11. Διάφορα ανταλλακτικά φίλτρα 
12. Ρροϊόντα κακαριςμοφ 

Κάκε οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλει προςφορά για ζνα, περιςςότερα ι το ςφνολο των 
τμθμάτων. Δεν υπάρχει μζγιςτοσ αρικμόσ τμθμάτων που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα.  

1.3.4 Εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο  

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςυμφωνία-πλαίςιο ανζρχεται ςτο ποςό των 82.779,85€, πλζον ΦΡΑ 
24% ποςοφ 19.867,16€, ιτοι ςφνολο 102.647,014€. Θ εκτιμϊμενθ αξία είναι ενδεικτικι και μθ 
δεςμευτικι και προζκυψε αντικειμενικά μετά τθ λιψθ υπόψθ των τθσ μζςθσ τιμισ των προσ 
προμικεια αναλωςίμων κατά το χρονικό διάςτθμα των δφο τελευταίων ετϊν. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία των επιμζρουσ τμθμάτων αναφζρεται ωσ άνω ςτο ςθμείο 1.3.3. Σε περίπτωςθ 
που ο προχπολογιςμόσ ενόσ τμιματοσ εξαντλθκεί πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειασ ηωισ τθσ 
ςυμφωνίασ πλαίςιο, επιτρζπεται θ μετακίνθςθ κονδυλίου από τον προχπολογιςμό άλλου τμιματοσ, 
κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και πάντα εντόσ των ορίων τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο. 

Θ αξία των επιμζρουσ εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων που κα καλείται να υπογράψει ο οικονομικόσ 
φορζασ ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο κα ορίηεται ρθτϊσ ςτθν εκάςτοτε παραγγελία 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

 

1.3.5 Διάρκεια ςυμφωνίασ-πλαίςιο  

Θ διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ – πλαίςιο ορίηεται ςε 2 ζτθ από τθν υπογραφι αυτισ. Οι εκτελεςτικζσ 
ςυμβάςεισ μποροφν να ςυνάπτονται ζωσ και τθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου διάρκειασ τθσ ςυμφωνίασ-
πλαίςιο. Θ διάρκεια των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λιξθσ τθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Σε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, είναι δυνατι θ 
παράταςθ διάρκειασ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο για ζνα ακόμθ ζτοσ.  

1.3.6 Κριτιριο Ανάκεςθσ 

Θ ςυμφωνία-πλαίςιο κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και των εκτελεςτικϊν τθσ ςυμβάςεων διζπεται από 

τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋεξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ 

ιςχφουν και ιδίωσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 του ν. 4412/2016 (Α 147) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 του ν. 4314/2014 (Α 265) Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και του ν. 

3614/2007 (Α 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» 

 του ν. 4270/2014 (Α 143) Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ 

 του ν. 4250/2014 (Α 74) Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του πδ 318/1992 

(Α 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ, και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 



 

 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α 107) Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ 

 του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ 

και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ 

 του ν. 4013/2011 (Α 204) Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 

 του ν. 3861/2010 (Α 112) Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ 

 του ν. 3469/2006 (Α 131) Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 

διατάξεισ 

 του ν. 2859/2000 (Α 248) Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

 του ν. 2690/1999 (Α 45) Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ, 

και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15 

 του ν. 2121/1993 (Α 25) Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 

Θζματα 

 του πδ 28/2015 (Α 34) Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία 

 του πδ 80/2016 (Α 145) Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ 

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθ (Β 3400) και τθσ ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 

Β 1781) φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘΣ 

 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/16.10.2013 (Β 2677) Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

ΕΣΘΔΘΣ 

 τθσ ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β 1924) Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 

του ΕΣΘΔΘΣ 

 του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ΑΕΡΡ 

 του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) Κανονιςμόσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

 τθσ ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) για τθν απόδοςθ κράτθςθσ 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ 

 του πδ 93/95 (ΦΕΚ Α 57) Κδρυςθ νπιδ με τθν επωνυμία «Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν 

Επιςτθμϊν Αλζξανδροσ Φλζμιγκ 

 τουσ 4310/2014 και ν. 4485/2017 περί Ζρευνασ 

 τθν απόφαςθ ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» ςτθ ςυνεδρίαςθ 198/03-04-2018 

 τθν εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2018 πίςτωςθ 162.083,00 €, 

 τισ με αρικμό ΑΔΑ:Ω2ΗΔ469ΘΚΚ-ΗΞ, ΩΩΨΝ469ΘΚΚ-ΩΘΡ, 68Κ5469ΘΚΚ-8ΨΘ ,653Ρ469ΘΚΚ-ΧΓΙ, 

6Ο4Τ469ΘΚΚ-9Θ3,6Φ7Ν469ΘΚΚ-8Υ5,736Ρ469ΘΚΚ-ΡΘ9,6Α1Θ469ΘΚΚ-Θ92,ΩΨΟΙ469ΘΚΚ-

2ΔΟ,Ω6ΚΞ469ΘΚΚ-ΨΘ, αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.  

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ /08/05/2018 και ϊρα 15:00μμ . 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 09/05/2018, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00πμ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  



 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 56580. 

  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ   κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) : www.fleming.gr  ςτθν διαδρομι : Procurement Calls, ςτισ  05/04/2018. 

Δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςιότθτασ ςτισ εφθμερίδεσ. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν 
λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων 
τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-
πλαίςιο και των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων, εφόςον επιλεγοφν, γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για 
να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/


 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν ζνδειξθ ότι αφορά ςυμφωνία-πλαίςιο 

 θ παροφςα διακιρυξθ  με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

  το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ 

 το ςχζδιο τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο.  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ-
πλαίςιο, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με 
τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, με δικά τουσ 
ζξοδα, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι. Θ 
ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ των εγγράφων ςτον ενδιαφερόμενο. 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ 
γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ 
διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τυχόν υπεργολάβουσ 
τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 12 θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό 
τόπο του διαγωνιςμοφ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων 
υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ και απαραίτθτα το 
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα 
παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε χωρίσ ψθφιακι υπογραφι, δεν 
εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) όταν, για 
οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο 4 θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν, β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ 
διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στθν ελλθνικι γλϊςςα διεξάγονται 
όλεσ οι επικοινωνίεσ μεταξφ ανακζτουςασ αρχισ και αναδόχου. Οι προςφορζσ, προςφυγζσ και όλα 
τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτα ελλθνικά ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Επικφρωςθ τθσ μετάφραςθσ αλλοδαπϊν δθμόςιων και ιδιωτικϊν εγγράφων επιτρζπεται να γίνει από 
πρόςωπα που είναι αρμόδια ςφμφωνα είτε με τθν ελλθνικι νομοκεςία (μεταφραςτικι υπθρεςία του 



 

ΥΡ.ΕΞ., αρμόδιο προξενείο, δικθγόροσ κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του ΚΡολΔ και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων) είτε με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ ςφνταξθσ του εγγράφου (πχ ορκωτόσ 
μεταφραςτισ τθσ χϊρασ προζλευςθσ του εγγράφου). 

Αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα υποβάλλονται φζρουν υποχρεωτικά τθν Επιςθμείωςθ τθσ Συνκικθσ τθσ 
Χάγθσ (Apostille). 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςε όλεσ τισ 
χϊρεσ προζλευςθσ των υποψθφίων και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 
αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ - ΤΜΕΔΕ ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον ΑΦΜ και τθ διεφκυνςθ 
του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ 
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό 
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτιματοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί υποχρεωτικά με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου  

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων (Ελβετία). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Στισ 



 

περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  

Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο δεν απαιτείται θ 
κατάκεςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ από τουσ προςφζροντεσ.   

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42) 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο 
του οικονομικοφ φορζα 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 
το ν. 2803/2000 (Α 48) 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α 166) 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Στισ περιπτϊςεισ 
εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ΙΚΕ και προςωπικϊν εταιρειϊν (ΟΕ και ΕΕ), θ υποχρζωςθ αφορά 
ςτουσ διαχειριςτζσ. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν και ςυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ αφορά 
τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και όλα τα μζλθ (εκτελεςτικά και μθ) του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Σε 
όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ αφορά ςτουσ νόμιμουσ 
εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 



 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
(ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων) είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016 

β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα 

ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα 

ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 

η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ 

θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ 

κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  



 

ι) εάν ζχουν επιβλθκεί, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ:  

αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα 
με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ 
υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 

ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ και θ ανακζτουςα 
αρχι το γνωρίηει ι μπορεί να το αποδείξει με κατάλλθλα μζςα. Οι υπό αα και ββ κυρϊςεισ πρζπει να 
ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ 
των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ β τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  
2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ 
δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Τα μζτρα που λαμβάνονται από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ 
περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που 
ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, 
από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να 
κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο και να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.   

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με 
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  



 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ παραπάνω απαίτθςθ πρζπει να καλφπτεται από όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.   

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ζτθ 2014-2016 
διπλάςιο του προχπολογιςμοφ του τμιματοσ για το οποίο υποβάλουν προςφορά. Σε περίπτωςθ 
ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ απαίτθςθ αυτι μπορεί να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ 
ακροιςτικά. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2014-2016 μία 
τουλάχιςτον παρόμοια ςφμβαςθ προμικειασ, αξίασ διπλάςιασ του προχπολογιςμοφ του τμιματοσ 
για το οποίο υποβάλουν προςφορά. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ απαίτθςθ αυτι 
μπορεί να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ακροιςτικά. 

2.2.7 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 ζωσ 2.2.6, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το ΤΕΥΔ, για κάκε τμιμα τθσ ςυμφωνίασ ςτο οποίο επικυμοφν να 
υποβάλουν προςφορά.  

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα, όπωσ αυτόσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι πρακτικό εκπροςϊπθςθσ κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Αποδεικτικά μζςα 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ 
κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο.  

Σε περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ και ότι πλθροφν τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν 
ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι 
για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει: 

α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τελευταίου μινα, από το οποίο προκφπτει ότι, ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα για κάποιο από τα αδικιματα των 
περιπτϊςεων α ζωσ ςτ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα 
που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτθ ςχετικι παράγραφο. 

β) Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, προσ απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του ςε ό,τι αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο 
κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 73 παρ. 2 Ν. 4412/2016.  



 

Θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα αφορά ςτουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν 
επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν-εργαηομζνων 
(αςφαλιςμζνοι τυχόν ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο ςτο ΙΚΑ). 

γ) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ διοικθτικισ/δικαςτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, που 
αποδεικνφει ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, οφτε ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, οφτε τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 
το δικαςτιριο, οφτε ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, οφτε ζχει αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ, οφτε βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ 
διατάξεισ.  

Αν θ χϊρα προζλευςθσ του προςφζροντοσ δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι 
όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ απόδειξθσ τθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

δ) Για τθ διαπίςτωςθ τθσ μθ ςυνδρομισ του λόγου αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.4.  περίπτωςθ (ι), 
θ ανακζτουςα αρχι αναηθτά από τθν Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων πιςτοποιθτικό,  από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο 
(2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

Για τθν απόδειξθ ςυνδρομισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
προςκομίηει: 

α) Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο ΓΕΜΘ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου. 

Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 
υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

β) Ιςολογιςμοφσ των ετϊν 2014-2016 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει ιςολογιςμοφσ μπορεί 
να αποδεικνφει τθν απαιτοφμενθ χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 
ζγγραφο. 

γ) ΙSO 9001:2008 ι 9001:2015 ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό από αναγνωριςμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ. 

δ) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ 
και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, 
ςυγκρότθςθ ΔΣ ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ ΑΕ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 



 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ 
που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ 
VII του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ 
πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά 
βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ 
πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ 
καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ 
οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Επίςθσ 
υποβάλλονται πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ ΑΕ) ι απόφαςθ των 
διαχειριςτϊν, νομίμων εκπροςϊπων (ςε περίπτωςθ ΕΡΕ, ΙΚΕ, ΟΕ ι ΕΕ) τα οποία κα αναφζρουν:  

α) τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 

β) τθν ζγκριςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςτθν οποία κα 
αναφζρεται ονομαςτικά το μζροσ τθσ ςφμβαςθσ (ποςοςτό ςυμμετοχισ) που αναλαμβάνει κάκε 
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ 

γ) τον οριςμό νομίμου εκπροςϊπου για το διαγωνιςμό ι τον οριςμό κοινοφ νομίμου εκπροςϊπου 
τθσ ζνωςθσ για το διαγωνιςμό και τον τυχόν οριςμό αντικλιτου τθσ ζνωςθσ για τθ διαγωνιςμό με 
πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ 

δ) το ςυντονιςτι τθσ ζνωςθσ 

ε) ότι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ.   

Σε περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, για 
τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι 
ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ  τθσ Συμφωνίασ -Ρλαίςιο είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ , θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι 
κριτθρίων: 

ΚΙΤΘΙΟ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

Κ1 Υπερκάλυψθ απαιτιςεων 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν μζςα 
από τθν εξζταςθ δείγματοσ  

Εξακρίβωςθ καταλλθλότθτασ μετά από εξζταςθ ςε 
εργαςτθριακό περιβάλλον με χριςθ των ερευνθτικϊν 
πρωτοκόλλων του Κζντρου  

60% 

Κ2 Χρόνοσ παράδοςθσ Μείωςθ του ελάχιςτα απαιτοφμενου χρόνου παράδοςθσ 
των δφο μθνϊν από τθν παραγγελία 

10% 

Κ3 Αναφορά ςε δθμοςιεφςεισ Υπερκάλυψθ τθσ ελάχιςτα απαιτοφμενθσ μία αναφοράσ 
ςε δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά του 
βιοϊατρικοφ τομζα. Θ ςυνάφεια των αναφορϊν κρίνεται 
με τισ ανάγκεσ των πειραματικϊν πρωτοκόλλων των 
ερευνθτϊν του Κζντρου. 

30% 



 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ     100% 
 

Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο  

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

Βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ επιφζρει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο 
λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο 
μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

Λ = 
Ρροςφερκείςα τιμι 

Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

Οι εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ ανατίκενται κάκε φορά που προκφψει ανάγκθ ςτθν ανακζτουςα αρχι, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Για τθν ανάκεςθ των ςυμβάςεων αυτϊν, οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ μποροφν να διαβουλεφονται γραπτϊσ με τον οικονομικό φορζα που είναι ςυμβαλλόμενο 
μζροσ ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο, ηθτϊντασ του, εάν χρειάηεται, να ςυμπλθρϊςει, όχι όμωσ να 
τροποποιιςει τθν προςφορά του. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ I, για ζνα ι 
περιςςότερα ι το ςφνολο των τμθμάτων. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ 
και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 
Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215/2.6.2017 (Β 1924). 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ, ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ 
του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. 56902/215/2.6.2017 (Β 1924). 

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. Μετά 
τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 



 

προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ 
ανακζτουςα αρχι ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι 
προςφορά   

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά. 

Από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του 
ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν τυχόν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ 
ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που 
επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν 
οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον 
προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ 
και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να 
ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται 
να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί 
όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δίνει ςχετικζσ οδθγίεσ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ να επιςυνάπτουν ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςφορά) 
παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικισ-οικονομικισ 
προςφοράσ. 

Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ 
αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. Από το ςφςτθμα εκδίδεται 
θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με 
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 
υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα 
ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι 
ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και 
δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ 
(Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 
φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ 
προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 



 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»  

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

Οι προςφζροντεσ οφείλουν να κατακζςουν το ΤΕΥΔ, ςυμπλθρϊνοντασ το ςχετικό πρότυπο που ζχει 
αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου DOCX και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο πζμπτο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του 
ν. 4412/2016, δεν απαιτείται θ υποβολι εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ από τουσ προςφζροντεσ.  

 

Τεχνικι προςφορά 

Θ τεχνικι προςφορά αποτελείται από το φφλλο ςυμμόρφωςθσ που βρίςκεται ςτο παράρτθμα ΙΙΙ τθσ 
παροφςασ.  

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ςχετικό υπόδειγμα που βρίςκεται ςτο παράρτθμα 
IV τθσ διακιρυξθσ και είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ. Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται 
ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ (υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ, ΑΕΡΡ), ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Το εκάςτοτε 
ποςοςτό ΦΡΑ βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 24 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου 
παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ 
αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 
μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο 
του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, 
θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν 
παροφςα  



 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ 
για το ίδιο τμιμα τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ 
τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν.....και ϊρα......ι.....εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
προςφορϊν και ϊρα... 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. Ειδικότερα : 

Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ τθσ.  

Επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου 
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.  

Ρροβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται 



 

αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο 
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται 
και ενιαία. 

Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α και β οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν 
διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

Ρροβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το 
οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του/των οικονομικοφ/κϊν 
φορζα/φορζων που κα ςυμμετζχουν ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο.   

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, απαιτεί 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά 
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τθν 
προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν 
τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων. 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με μία απόφαςθ ι περιςςότερεσ αποφάςεισ 
του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ 
μζςω του ΕΣΘΔΘΣ. Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι.  

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ – Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον/ουσ προςφζροντα/εσ, ο/οι οποίοσ/οι πρόκειται να 
ςυμμετζχουν ςτθ  ςυμφωνία-πλαίςιο («προςωρινό/οί ανάδοχο/οι»), και τον/τουσ καλεί να 
υποβάλει/ουν εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε 
αυτόν/ουσ, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του 
ν. 4250/2014 όλων των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά υποβάλλονται από τον/τουσ προςφζροντα/νεσ θλεκτρονικά μζςω του 
ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον/ςτουσ προςφζροντα/ντεσ να τα προςκομίςει/ουν ι να τα 
ςυμπλθρϊςει/ουν εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του 
Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του/τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ 
άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Εάν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με 
το ΤΕΥΔ είναι ψευδι ι ανακριβι ι τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ δεν υποβλθκοφν κανονικά ςτο 



 

προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα ι εάν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και 
εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, απορρίπτεται θ 
προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε 
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα 
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο είτε 
για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ – Σφναψθ ςυμφωνίασ-πλαίςιο   

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό 
ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ. Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν 
αναςτολι ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο 
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ενδίκων μζςων 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ ζχει υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ των οποίων θ ιςχφσ ζχει τυχόν λιξει. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον/τουσ ανάδοχο/ουσ να προςζλκει/ουν για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο/οι ανάδοχοσ/οι δεν προςζλκει/ουν να υπογράψει/ουν το ωσ άνω 
ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται/ονται ζκπτωτοσ/οι και θ κατακφρωςθ, με 
τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςυμφωνία-
πλαίςιο  και υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που 
δικαιολογοφν το αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ 
παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτα άρκρα 360επ του 
ν.4412/2016, του πδ 39/2017 και τον Κανονιςμό Άςκθςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν τθσ ΑΕΡΡ.  

Στθ ςυνζχεια θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν προδικαςτικι προςφυγι ςτθν ΑΕΡΡ. Ωσ 

θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφυγισ κεωρείται θ θμερομθνία θλεκτρονικισ καταχϊρθςθσ αυτισ 

ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 



 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία (άρκρο 361 

παρ.1 περ. α ν.4412/2016) ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ (άρκρο 361 παρ. 1 περ. β ν. 

4412/2016) άλλωσ, 

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 

πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ (άρκρο 361 παρ. 1 περ. γ ν. 

4412/2016). 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,50 τοισ εκατό 

(0,50%) τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ), εν προκειμζνω δθλαδι παράβολο φψουσ 650€. 

Με τον Κανονιςμό Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ορίηεται ο τρόποσ και ο χρόνοσ κατάκεςθσ 

και είςπραξθσ του παραβόλου και ο τρόποσ απόδειξθσ τθσ είςπραξισ του. 

Το παράβολο του παρόντοσ άρκρου επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι 

μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του. Επίςθσ, επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα και ςτθν 

περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 

οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ του 
ςυςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το οποίο φζρει 
ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ.. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.  

Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι 
να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο 
που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΡΛΑΙΣΙΟ   

4.1 Εγγυιςεισ   

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, οι ςυμβαλλόμενοι ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο 
οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να κατακζςουν πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5% επί τθσ αξίασ του 
τμιματοσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο που τουσ ανατίκεται, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον 
τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 παράγραφοσ 4 ν.4412/2016 ςτοιχεία και επιπλζον τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται ιςόποςα και αναλογικά κατ' ζτοσ ςε ςχζςθ με το χρόνο 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο.  



 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθ είναι μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ τελευταίασ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ που κα ανατεκεί ςε εκτζλεςθ 
τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων 
τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι των ςυμμετεχόντων ο 
οικονομικϊν φορζων. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων 
τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο.  

4.1.2 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ εκάςτοτε εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
5% επί τθσ αξίασ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 παράγραφοσ 4 ν.4412/2016 ςτοιχεία και επιπλζον τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
ζναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ είναι μζχρι τθν οριςτικι 
ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Αν τα υλικά  είναι διαιρετά και θ παράδοςθ 
γίνεται τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό 
που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά . Εάν 
ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων/ι θ  ςταδιακι αποδζςμευςθ, 
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο   

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ 
υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να υποβάλουν παραγγελίεσ και ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται 
να παρζχει τα προϊόντα τθσ παραγγελίασ ςτθ ςυμφωνθκείςα τιμι, όπωσ κα προκφψει μετά τθν 
υπογραφι τθσ εκτελεςτικισ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο ςφμβαςθσ, θ οποία τιμι ςε καμία περίπτωςθ 



 

δεν μπορεί να υπερβεί τθν ενδεικτικι (προςφερόμενθ ανά μονάδα) τιμι με τθν οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυμμετζχει ςτθ ςυμφωνία πλαίςιο.  

Θ πλιρθ υλοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο ι /και θ εξάντλθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ δεν είναι 
υποχρεωτικζσ. Θ ςφναψθ εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων πραγματοποιείται μόνο εφόςον κρίνεται 
ςκόπιμο από τθν ανακζτουςα αρχι. Σε περίπτωςθ μθ ςφναψθσ οποιαςδιποτε εκτελεςτικισ 
ςφμβαςθσ, οι ςυμβαλλόμενοι ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθσ. 

4.4 Τροποποίθςθ ςυμφωνίασ-πλαίςιο κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςυμφωνία-πλαίςιο μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 
του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςυμφωνία-πλαίςιο κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςυμφωνία-πλαίςιο ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 παράγραφοσ 1 του ν.4412/2016 και, ωσ εκ τοφτου, κα 
ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ -πλαίςιο 

γ) θ ςυμφωνία-πλαίςιο δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με 
απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

Θ πλθρωμι του αναδόχου πραγματοποιείται με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά 
τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν (ακόμθ και ςε τμθματικι παράδοςθ). 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι (πρωτόκολλο παραλαβισ, αποδεικτικό ειςαγωγισ του 
υλικοφ ςτθν αποκικθ, τιμολόγιο, φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

Toν ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Με κάκε πλθρωμι γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ. 



 

5.2 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςφμφωνα με τθν προςφορά του και ςε καμία 
περίπτωςθ ςε χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ (1) μινα από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
παραγγελίασ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν δεν μπορεί να παρατείνεται. Σε 
περίπτωςθ που αίτθμα παράταςθσ υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ 
να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 
207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

5.3  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 
11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο  

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ, ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό – οριςτικό – παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ – απόρριψθσ  των υλικϊν) 
ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ 
τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα 
βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν 
από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 
ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

5.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 



 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

5.6  Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςυμφωνία-πλαίςιο ι/και τθν εκτελεςτικι 
ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι 
αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παροφςα. 

 

 



 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1 
OxyBlot Protein 

Oxidation Detection 
Kit 

Το ςυγκεκριμζνο kit παρζχει τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια (διάλυμα 
DNPH4.0 mL,  Rabbit Anti-DNP αντίςωμα 4.0 mL και δευτεροταγζσ 
Anti-Rabbit IgG (HRP-ςυηευγμζνο)αντίςωμα 2.0 mL) για τθν 
επεξεργαςία 200 δειγμάτων ςε 30 πθκτζσ ακρυλαμιδίου.  

2 
 Anti-Tau (T22), 

oligomeric Antibody 
100 µL   

Το Anti-Tau (T22) πολυκλωνικό αντίςωμα, αναγνωρίηει ολιγομερι τθσ 
Tau και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε DotBlot, ELISA, Ανοςοφκοριςμό, 
Ανοςοϊςτοχθμεία, Ανοςοκατακριμνιςθ και Ανοςοαποτφπωμα 
Western. Μζγεκοσ100 µl 

3 
Anti-Tau Antibody, 

oligomeric Antibody, 
clone TOMA-1 100 μg 

Το Anti-Tau μονοκλωνικό αντίςωμα κλϊνοσ TOMA-1, αναγνωρίηει 
ολιγομερι τθσ Tau και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε DotBlot, ELISA, 
Ανοςοφκοριςμό, Ανοςοϊςτοχθμεία και Ανοςοαποτφπωμα Western. 
Μζγεκοσ 100 µg. 

4 
(−)-Epigallocatechin 

gallate 50MG 
(−)-Epigallocatechin gallate ςε ςκόνθ κακαρότθτασ ≥95% (HPLC), 
διαλυτό ςε νερό (≥5 mg/mL). Συςκευαςία 50MG 

5 
Methyl Viologen 

hydrate, 98% 

Methyl Viologen hydrate,98% Infrared spectrometry  Authentic  
 Titration Argentometric  >=97.5 % (on dry substance)  
 Water  =<18 % (K.F.)  

6 

 
Tau (phospho Ser396) 

antibody, IgG, 
Unconjugated, Rabbit, 

Polyclonal 50 µl 

Host Rabbit 
Clonality Polyclonal 
Isotype IgG 
Immunogen Synthetic peptide (Human) derived from a region of 
human tau that contains serine 396 
Antigen Species Human 
Species Reactivity Human, Mouse, Rat 
Conjugation Unconjugated 



 

7 
Phospho-Tau (Ser262) 
Polyclonal Antibody 10 

blots 

Phospho-Tau (Ser262) Polyclonal Antibody, ςυςκευαςια 10 blotsνα 
πλθρει τισ κατωκι προδιαγραφεσ Tested species reactivity Human, 
Mouse, RatPublished species reactivity Dog, Tag, Rat, Bovine, Mouse, 
Human, Not ApplicableHost / Isotype Rabbit / IgGClass PolyclonalType 
AntibodyImmunogen The antiserum was produced against a chemically 
synthesized phosphopeptide derived from the region of human Tau 
that contains serine 262.Conjugate UnconjugatedForm 
LiquidPurification Antigen affinity chromatographyStorage buffer 
Dulbecco's PBS, pH 7.3, with 1mg/ml BSA, 50% glycerolContains 0.05% 
sodium azideested Applications Dilution *Flow Cytometry (Flow) 3-5 
µg/million cellsImmunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P)) 1:10-
1:100Western Blot (WB) 1:500-1:2000 

8 
Methanol analytical 

grade, ACS 5 lt 
Methanol, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Methyl alcohol, 
Carbinol, Methynol, Wood alcohol 

9 
Dynabeads™ M-280 

Streptavidin 2 mL 

Dynabeads M280 Streptavidin 
Dynabeads® (2.8 µm) with covalently coupled recombinant 
streptavidin. Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% sodium 
azide. 
Bead Diameter: 2.8 µm 
Binding Property: 650-900 pmoles/mg beads 
Concentration: 10 mg⁄ml 
ςυςκευαςια 2ml 

10 rATP (100mM), 400ul 

rATP, 100mM                                                                                                                     
Νουκλεοτίδιo για τθν in vitro μεταγραφι ευκαρυωτκϊν γονιδίων, ςε 
ςυγκζντρωςθ 100mΜ, για χριςθ με το ςφςτθμα HeLaScribe® Nuclear 
Extract in vitro Transcription System. Ραρζχονται ςε ξεχωριςτά 
ςωλθνάρια 



 

11 

Trans-Blot® Turbo™ 
RTA Mini PVDF 

Transfer Kit, for 40 
blots 

Kit με αναλϊςιμα (διάλυμα μεταφοράσ, μεμβράνθ PVDF κτλ) για 
Western Blot με το Trans-Blot® Turbo™ Transfer Starter System. 
Ρεριζχει τα απαραίτθτα για τθ μεταφορά 40 πθκτϊν 
πολυακρυλαμιδίου όπωσ 40 mini PVDF μεμβράνεσ (7 x 8.5 cm), 1 L 5x 
διάλυμα μεταφοράσ κτλ). 

12 

Acrylamide: Bis-
Acrylamide 37.5:1 

(40% 
Solution/Electrophore

sis) 1L 

CAS 79-06-1, 110-26-9, 7732-18-5 
Electrophoresis Pass Test 
Packaging Poly Bottle 
Quantity 1L 
Grade Electrophoresis Grade, DNase-, RNase- and Protease-Free 

13 
Sucrose, for 

Electrophoresis 500g 

CAS 57-50-1 
Formula Weight 342.29g/mol 
Ph 6.5 to 7.5 
MDL Number 6626 
Packaging Plastic powder jar 

14 
Hydrogen peroxide, 

pure, 50 wt% solution 
in water, stabilized 

 
CAS 7722-84-1, 7732-18-5 
Molecular Formula H2O2 
Linear Formula H2O2 
Formula Weight 34 
Chemical Name or Material Hydrogen peroxide 
Assay 49.8 to 50.6% 
Grade Pure 

15 
Pierce™ ECL Plus 
Western Blotting 
Substrate 300 Ml 

Pierce ECL Plus Western Blotting Substra 
• Easy to use—can be substituted for the discontinued GE ECL Plus 
Substrate without any re-optimization 
• Higher sensitivity—detect targets down to the low-picogram level 
• Longer signal duration—sustained light output for as long as 5 hours 
• More imaging options—X-ray, CCD or laser-based imagers 
Συςκευαςια 3Χ100ml 



 

16 

Prestained Protein 
Marker BlueStar, 500 
µl in loading buffer, 

sufficient for 100 mini 
gels or 50 large gels 

Δείκτθσ μοριακϊν βαρϊν πρωτεινϊν ζγχρωμοσ Να καλφπτει τθν 
περιοχι 10 - 180 kDa. Να περιλαμβάνει 2 ηϊνεσ αναφοράσ 
διαφορετικϊν χρωμάτων ςτα 30 και 75kda Να δίνει κακαρζσ, ζντονεσ 
ηϊνεσ.Να είναι ζτοιμοσ προσ χριςθ για απευκείασ φόρτωςθ ςτα gels 
(να περιλαμβάνει loading dye).Να επαρκεί για 100 minigels 

17 
Sodium chloride 1000  

gr  

NaClCAS:7647-14-5 
EINECS:231-598-3 
Melting point:801 °C 
Molecular weight:58.44 
RTECS code:VZ4725000 
Boiling point:1461 °C 

18 
MICAL3 Antibody 
(3A6) 100 µg/ml 

MICAL3 Antibody (3A6) is a mouse monoclonal IgG2a (kappa light 
chain) provided at 100 µg/ml 
raised against amino acids 251-340 representing partial length MICAL3 
of human origin 
recommended for detection of MICAL3 of mouse, rat and human origin 
by WB, IP and ELISA 
See m-IgGκ BP-HRP (mouse IgGκ binding protein-HRP), our highly 
recommended recombinant alternative to conventional secondary anti-
mouse IgG reagents. 

19 
MICAL3 Antibody 0.1 

ml 

Immunogen  
This antibody was developed against a recombinant protein 
corresponding to amino acids: 
PVQSQSDTKDRLGSPLAVDEALRRSDLVEEFWMKSAEIRRSLGLTPVDRSKGPE
PSFPTPAFRPVSLKSYSVEKSPQDEGLHLLKPLSIPKRLGLPKPEGEPLSLPTPRSPS
DRELRSAQEERRELSSSSGLGLHGSSSNMKTL 
Specificity Specificity of human MICAL3 antibody verified on a Protein 
Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. 
Isotype IgG 
Clonality Polyclonal 
Host Rabbit 
Gene MICAL3 
Purity Immunogen affinity purified 



 

20 
MICAL1 Antibody 
(OTI6H4) 0.1 ml 

Reactivity HuSpecies GlossaryApplications WB, Flow, IHCClone  
OTI6H4Clonality  MonoclonalHost  MouseConjugate 
UnconjugatedConcentration  0.93 mg/ml 

21 
MICAL2 Polyclonal 

Antibody 100μL 

 
Species reactivity Human 
Host / Isotype Rabbit / IgG 
Class Polyclonal 
Type Antibody 
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human MICAL2 
Conjugate Unconjugated 
Form Liquid 
Concentration 0.1 mg/ml 
Purification Antigen affinity chromatography 
Storage buffer PBS, pH 7.2, with 40% glycerol 
Contains 0.02% sodium azide 
Storage conditions Store at 4°C short term. For long term storage, store 
at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. 
RRID AB_2643955 

22 
Permeabilization 

Buffer (10X) 100 mL 
Product Size: 100 mL 
Reagent Type: Permeabilization Reagent 

23 
TNF alpha Monoclonal 
Antibody (MP6-XT22), 

FITC 50μg 

Size 50 µg 
Host/Isotope Rat / IgG1, kappa 
Class Monoclonal 
Type Antibody 
Clone MP6-XT22 
Conjugate FITC 
Form Liquid 
Concentration 0.5 mg/mL 
Purification Affinity chromatography 
Storage buffer PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin 
Contains 0.09% sodium azide 



 

24 
CD4 Monoclonal 

Antibody (GK1.5), PE 
100μg 

Size 100 µgHost/Isotope Rat / IgG2b, kappaClass MonoclonalType 
AntibodyClone GK1.5Conjugate PEForm LiquidConcentration 0.2 
mg/mLPurification Affinity chromatographyStorage buffer PBS, pH 7.2, 
with 0.1% gelatinContains 0.09% sodium azide 

25 
IFN gamma 

Monoclonal Antibody 
(XMG1.2), PE  50μg 

Size 50 µg 
Host/Isotope Rat / IgG1, kappa 
Class Monoclonal 
Type Antibody 
Clone XMG1.2 
Conjugate PE 
Form Liquid 
Concentration 0.2 mg/mL 
Purification Affinity chromatography 
Storage buffer PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin 
Contains 0.09% sodium azide 

26 
CD4 Monoclonal 

Antibody (GK1.5), 
PerCP-eFluor 710 25μg 

Size 25 µg 
Host/Isotope Rat / IgG2b, kappa 
Class Monoclonal 
Type Antibody 
Clone GK1.5 
Conjugate PerCP-eFluor™ 710 
Form Liquid 
Concentration 0.2 mg/mL 
Purification Affinity chromatography 
Storage buffer PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin 
Contains 0.09% sodium azide 



 

27 
CD1d Monoclonal 
Antibody (1B1), PE  

50μg 

Size 50 µgHost/Isotope Rat / IgG2b, kappaClass MonoclonalType 
AntibodyClone 1B1Conjugate PEForm LiquidConcentration 0.2 
mg/mLPurification Affinity chromatographyStorage buffer PBS, pH 7.2, 
with 0.1% gelatinContains 0.09% sodium azide 

28 
CD24 Monoclonal 
Antibody (M1/69), 

APC-eFluor 780 25μg 

Size 25 µg 
Host/Isotope Rat / IgG2b, kappa 
Class Monoclonal 
Type Antibody 
Clone M1/69 
Conjugate APC-eFluor® 780 
Form Liquid 
Concentration 0.2 mg/mL 
Purification Affinity chromatography 
Storage buffer PBS, pH 7.2 
Contains 0.09% sodium azide 

29 
CD44 Monoclonal 
Antibody (IM7), PE 

100μg 

Size 100 µg 
Host/Isotope Rat / IgG2b, kappa 
Class Monoclonal 
Type Antibody 
Clone IM7 
Conjugate PE 
Form Liquid 
Concentration 0.2 mg/mL 
Purification Affinity chromatography 
Storage buffer PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin 
Contains 0.09% sodium azide 



 

30 
CD8a Monoclonal 

Antibody (53-6.7), PE 
100μg 

Size 100 µgHost/Isotope Rat / IgG2a, kappaClass MonoclonalType 
AntibodyClone 53-6.7Conjugate PEForm LiquidConcentration 0.2 
mg/mLPurification Affinity chromatographyStorage buffer PBS, pH 7.2, 
with 0.1% gelatinContains 0.09% sodium azide 

31 

Stripette® serological 
pipettes, individually 

plastic wrapped 
capacity 10 mL, case 

of 200 

Ορολογικζσ πιπζττεσ χωρθτικότθτασ 10ml από πολυςτυρζνιο, με 
διαβακμίςεισ 1/10ml. Θ ογκομετρικι ακρίβεια να είναι τουλάχιςτον 
±2% και να διακζτει ειδικι ζνδειξθ κατά μικοσ τθσ πιπζττασ που 
μεγεκφνει τθν ζνδειξθ τθσ επιφάνειασ του υγροφ εντόσ τθσ πιπζττασ, 
κάνοντασ ευκολότερθ τθν ανάγνωςθ του όγκου. Να είναι 
αποςτειρωμζνεσ ανά μία ςε πλαςτικι ςυςκευαςία, DNAse/RNAse free 
και ελεφκερεσ πυρετογόνων και μθ κυτταροτοξικζσ. Να ζχουν φίλτρο 
ςτο επιςτόμιο. 

32 

 Costar® TC-Treated 
Multiple Well Plates 

size 24 wells, 
polystyrene plate, 

wells flat bottom, case 
of 50 (individually 

wrapped), sterile, lid 

Ρλάκεσ κυτταροκαλλιζργειασ 24 κζςεων με καπάκι από πολυςτυρζνιο, 
με αλφαρικμθτικζσ ενδείξεισ, αποςτειρωμζνεσ ανά μία, χωρίσ 
πυρετογόνα. Ελεγμζνεσ με κυτταρικι ςειρά κθλαςτικϊν για τθν 
προςκόλθςθ και ανάπτυξθ των αποικιϊν. Συςκευαςία των 50 πλακϊν 

33 

100µm Cell Strainer, 
Yellow, Sterile, 

Individually Packaged, 
50/Case 

100µm Cell Strainer,Sterilized by gamma irradiation, noncytotoxic, 
1x50/Case 
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0.2 ml 8-Tube PCR 
Strips without Caps, 
low profile, clear Pkg 

of 120 

Λωρίδεσ 8 ςωλθναρίων για αντιδράςεισ PCR, με λεπτό τοίχωμα 
πολυπροπυλενίου, διαυγι, με μζγιςτθ χωρθτικότθτα 200 μl, φψοσ 
κάτω των 16mm. Συςκευαςία 120 λωρίδων. Να είναι 
αποςτειρωμζνα και ελεφκερα από DNase, RNase και ανκρϊπινο 
γενωμικό DNA. Να είναι κατάλλθλα για αντιδράςεισ χαμθλοφ 
όγκου, αντιδράςεισ fast-PCR και αντιδράςεισ real-time PCR. 

35 
0.2 ml Flat PCR Tube 
8-Cap Strips, optical, 
ultraclear Pkg of 120 

Λωρίδεσ 8 επιπζδων καπακιϊν για ςωλθνάρια PCR και 
μικρόπλακεσPCR, υπερδιαυγι. Συςκευαςία 120 λωρίδων. Να 
είναιαποςτειρωμζνα και ελεφκερα από DNase, RNase και 
ανκρϊπινογενωμικό DNA. Να ζχουν αντοχι ςε πολφ χαμθλζσ 
κερμοκραςίεσγια φφλαξθ ςτθν κατάψυξθ. 

36 
Anti-IQGAP1 antibody 

[EPR5220] 100 µl 

Product nameAnti-IQGAP1 antibody [EPR5220] 
See all IQGAP1 primary antibodies 
DescriptionRabbit monoclonal [EPR5220] to IQGAP1 
Host speciesRabbit 
Tested applicationsSuitable for: WB, IHC-P, ICC/IF, Flow Cytmore details 
Unsuitable for: IP 
Species reactivityReacts with: Mouse, Human 
Immunogen 
Synthetic peptide corresponding to residues in Human IQGAP1 (UniProt 
ID: P46940). 
Positive control 
HeLa, 293T, Human placenta, Mouse thymus and F9 cell lysates; Human 
kidney tissue 



 

37 
VeriBlot for IP 

Detection Reagent 
(HRP) 500 µl  

Product nameVeriBlot for IP Detection Reagent 
(HRP)ConjugationHRPTested applicationsSuitable for: WBmore 
detailsGeneral notesVeriBlot for IP Detection Reagents are 
immunoblotting reagents that enable the trouble-free detection of 
immunoblotted target protein bands, without interference from 
denatured IgG. This allows to detect the (co-)immunoprecipitated 
protein without masking by the IgG heavy (50 kDa) and light chains (25 
kDa). In general, this interference tends to originate from secondary 
antibodies which recognize primary antibodies released with the 
antigen during the immunoprecipitation procedure or endogenous IgGs 
from the lysate itself. VeriBlot for IP detection reagents only recognize 
native (non-reduced) antibodies and therefore the detection of heavy 
and light chains is highly minimized, if the immunoprecipitate is fully 
reduced.Number of blots:At least 20 (based on a 1:200 dilution in 5 ml 
milk).   

38 
Anti-PCNA antibody  

500 µl 

Product nameAnti-PCNA antibody 
See all PCNA primary antibodies 
DescriptionRabbit polyclonal to PCNA 
Host speciesRabbit 
Tested applicationsSuitable for: ICC/IF, IHC-Fr, WB, IHC-Pmore details 
Species reactivityReacts with: Mouse, Rat, Human 
Immunogen 
Recombinant full length protein corresponding to PCNA. 
Database link: P12004 
 
Positive control 
Tonsil, lymph node, or small intestine IF/ICC: MCF7 cell line. WB 
positive control 293 cell lysate Raji cell lysate. 



 

39 
Protein G Sepharose 1 

ml 

Product nameProtein G Sepharose®Sample typeCell culture 
supernatant, Serum, Cell culture media, Ascites FluidProduct 
overviewContents:Supplied as 50% slurry in 20% Ethanol. 
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φγχθ πιπζτασ,  για 
όγκουσ 0 – 200μl, 

κίτρινου χρϊματοσ, 
αποςτειρϊςιμα,  1000 

τεμαχίων 

φγχθ πιπζτασ, για όγκουσ 0 – 200μl, κίτρινου χρϊματοσ, 
αποςτειρϊςιμα, ςυμβατά με τισ πριςςότερεσ πιπζτεσ του εμπορίου, ςε 
ςακοφλεσ 1000 τεμαχίων. 

41 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΧΑΤΙ 

2 Χ 4,5 ΚΙΛΑ 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΧΑΤΙ 2 Χ 4,5 ΚΙΛΑ 

42 DMEM 10x 500ml 
DMEM (10x) with 4.5 g/l glucose, without NaHCO3, without L-
glutamine, without sodium pyruvate, 500ml 

43 
TurboFect 

Transfection Reagent 
1 Ml 

TurboFect Transfection Reagent 
Διάλυμα κατιονικοφ πολυμεροφσ ςε νερό. Tο πολυμερεσ και το DNA 
ςχθματιηουν ςυμπαγι, ςτακερά, κετικά φορτιςμζνα ςφμπλοκα, τα 
οποία προςτατεφουν το DNA από τθν αποικοδόμθςθ και διευκολφνουν 
τθ μεταφορα γονιδιων ςε ευκαρυωτικα κυτταρα. Να εχει μεγαλυτερθ 
αποτελεςματικοτθτα και ελαχιςτθ τοξικοτθτα ςυγκρινομενο με  
lipidbased ι αλλα  polymer-based transfection reagents 
Ελεγμενθ αποδοςθ transfection: να εχει ελεγχει ςε  HeLa cells  1 µg  
eGFP expressing plasmid και 2 µL  TurboFect ανα  5 × 10 4 cells ςε 24-
well plate. Transfection efficiency, i.e. the percentage of transfected 
cells, 90±10% (ελεγχοσ με flow cytometry.) 
Συςκευαςία 1ml 

44 
Amersham Hybond P 
0.45 PVDF ρολό 30cm 

x 4m  

Μεμβράνθ PVDF, κατάλλθλθ για Western blotting, 0,45μm porosity, 
Binding Capacity: > 200 µg IgG/cm2 , High protein retention even after 
harsh washing steps, High protein capture during transfer,  ςε ρολό 
30cm x 4m  
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Stomach tumor tissue 
array, including TNM, 

clinical stage and 
pathology grade, 12 

cases/24 cores 2 slides 

Microarray Panel Stomach tumor tissue microarray, containing 10 cases 
of stomach tumor and 2 normal tissue, duplicate cores per caseCores 
24 Cases 12Row number 3Column number 8Core Diameter (mm) 
1.5Thickness (µm) 5Tissue Array Type FFPESpecies HumanApplications 
Routine histology procedures including Immunohistochemistry (IHC) 
and In Situ Hybridization (ISH), protocols which can be found at our 
support page. 

46 Nucleospin(50 preps) 

Κιτ για γριγορθ απομόνωςθ πλαςμιδιακοφ DNA από αρχικό όγκο 
καλλιζργειασ ζωσ και 10ml (minipreps). 
Να χρθςιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns.  
Να παρζχει DNA με τυπικι απόδοςθ ζωσ και 40 μg.  
Ο όγκοσ ζκλυςθσ να μθν είναι μεγαλφτεροσ των 50μl.  
Να παρζχει DNA ζτοιμο προσ χριςθ, κατάλλθλο για κλωνοποίθςθ, 
sequencing, PCR,transformation, restriction analysis.  
Να περιλαμβάνει Plasmid κολόνεσ, collection tubes,  όλα τα 
απαραίτθτα buffers και RNase A 
Nα διατίκεται ςε ςυςκευαςία των 250 απομονϊςεων 



 

47 
Adenosine (gamma 
32P) triphosphate, 

250μCi 

*γ-P32]adenosine 5'-triphosphate (ATP).                                                         
Ραρζχεται ςε ςτακεροποιθμζνο  50mM Tricine-buffer.Εχει ειδικι 
ενεργότθτα 6000Ci/mmol και ςυγκζντρωςθ 10mCi/ml.Είναι 
κακαριςμζνο με HPLC (>90%).Φυλάςςεται ςε κερμοκραςία  4 βακμϊν 
Κελςίου.Ρροςφζρεται ςε ςυςκευαςία 250μCi. 

48 
Fetal Bovine Serum 
(South America) - 

500ml 

Fetal Bovine Serum , προζλευςθσ Νότιασ Αμερικισ – 500ml , 
πιςτοποιθμζνο κατά ISO9001.  
 
Είναι αποςτειρωμζνο με gamma ακτινοβολία 

49 
Trypsin EDTA 1X in PBS 

w/o Ca, Phenol Red 
500 ml 

Trypsin EDTA 1X ςε PBS χωρίσ Ca, Mg,Phenol Red, pH 7,1 ± 0,3,  280 
mOsm/kg ± 10 %. Να ζχει ελεχκεί για βακτιρια ςε αερόβιεσ και 
αναερόβιεσ ςυνκικεσ κακϊσ και για μφκθτεσ και ςακαχαρομφκθτεσ. 
Να ζχει δοκιμαςτεί για αποκόλλθςθ κυττάρων με τθν κυτταρικι ςειρά 
L929. Να είναι ζτοιμο προσ χριςθ και να διατίκεται ςε ςυςκευαςία  
500 ml. Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 24 μινεσ.  

50 Schiff’s reagent 500ML 

Appearance (Color) Colorless 
May contain a faint blue hue 
Appearance (Form) Solution 
Appearance (Turbidity) Clear 
Possibility of some precipitate 
Performance Conforms 
When using Sigma-Aldrich Procedure No. 395, monocytes stain 
negative to faint with fine red granules on blood smears: granulocytes 
have 
varying numbers of bright pink to red granules in the cytoplasm on 
blood smears, glycogen and/or basement membranes stain red to pink 
in tissue. 
Expiration Date Period ------------------------- 
18 months 
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Luminata Crescendo 

Western HRP 
substrate, 500 mL 

 1 μπουκάλι για 5000 cm2. Πγκοσ: 500ml. Να είναι premixed. Ζυροσ 
ανίχνευςθσ: ~1-3pg. Διάρκεια ςιματοσ: 3 hr. Στακερότθτα διαλφματοσ: 
1 ζτοσ ςτουσ 4 °C 

52 
T4 DNA Polynucleotide 

Kinase(500 units) 

Αναςυνδυαςμζνθ Τ4  Polynucleotide Kinase ςυγκζντρωςθσ 10,000 
units/ml. Να είναι RNase / DNase free. 
Να ςυνοδεφεται από 10x διάλυμα αντίδραςθσ. Το 1x διάλυμα να ζχει 
ςφςταςθ  70 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 5 mM DTT, pH 7.6 @ 25°C 
Το ζνηυμο να  λειτουργεί απαραίτθτα και με το διάλυμα αντίδραςθσ 
που χρθςιμοποιείται ςτισ πζψεισ με περιοριςτικζσ ενδονουκλεάςεσ 
κακϊσ και με το διάλυμα αντίδραςθσ τθσ T4 DNA Ligase. 
Συςκευαςία 500 units  

53 
Pierce™ Unstained 

Protein MW Marker 2 
x 1 Ml 

Pierce™ Unstained Protein MW Marker 
• Size range—seven proteins spanning 14.4 to 116kDa 
• Ready-to-use—supplied in a loading buffer for direct loading on gels 
• Sharp bands—equal intensity upon coomassie or silver staining 
• Quality tested—each lot evaluated by SDS-PAGE and Western blotting 
ςυςκευαςια  2 x 1 mL 

54 
ΚΑΛΥΡΤΙΔΕΣ 13mm 

(PACK-100) 

Καλυπτρίδεσ ςτρογγυλζσ / 13x0.13mm / Hydrolytic Class 1 D263 M 
Borosilicate glass / Συμμόρφωςθ με 98/79/CE on In-vitro giagnostic, 
ISO 8255-part 1, DIN EN 980, ISO 15223 

55 
Microscope slides 
KNITTEL pack/50 

Slide μικροςκοπίασ / 76x26mm / Με επεξεργαςμζνα άκρα / Ράχοσ 
1mm +-0.05mm / Με εςμυριςμζνο άκρο πάχουσ ~20mm 

56 
O.C.T compound 

125ML 
O.C.T. compound, mounting media for cryotomy 
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Eppendorf Safe Lock 
Reaction Tubes 1.5ml 

pkg of 1000 ea 

Μικροςωλθνάρια από πολυπροπυλζνιο, όγκου 1.5ml, ανκεκτικά ςε 
φυγοκεντριςεισ ζωσ 30,000g, με επιφάνειεσ γραφισ ςτο καπάκι και 
ςτο τοίχωμα του ςωλθναρίου, να δφναται θ χριςθ ςε κερμοκραςίεσ 
τουλάχιςτον ςτο εφροσ -86 °C ζωσ 100 °C, να είναι αποςτθρϊςιμα 
ςτουσ 121 °C. Να αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτι θ 
πλιρθσ απουςία πλαςτικοποιθτϊν και βιοκτόνων ουςιϊν κατά τθ 
διαδικαςία παραςκευισ, ςυςκευαςία 1000τμχ 

58 
Tri-Sodium citrate 

dihydrate AnalaR (1 
kg) 

Formula: HOC(COONa)(CH₂COONa)₂·2H₂OMW: 294,1 g/molMelting Pt: 
150 °CDensity: 1,76 g/cm³ (20 °C)MDL Number: MFCD00150031CAS 
Number: 6132-04-3EINECS: 200-675-3 

59 
SCALPEL BLADES STYLE 

11 PK/100 

Λεπίδεσ χειρουργικζσ no.11 εκ του οίκου Swann-Morton 
Carbon steel 
Μθ αποςτειρωμζνεσ 
Ανά 5 ςε ςυςκευαςία αλουμινίου (20x5) 

60 
Trypsin/Lys-C Mix, 

Mass Spec Grade 5 x 
20μg 

Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade 
Μείγμα τωνTrypsin Gold και rLys-C, Mass Spec Grade. Θ ςυςκευαςία να 
αποτελείται από 5 φιαλίδια των 20μg ζκαςτο 

61 

IQGAP1 Antibody 2 
Publications 

Rabbit Polyclonal 54 
μg/150 μl 

Species specificity: human, mouse 
Positive WB detected in:HeLa cells, A549 cells, HEK-293 cells, HepG2 
cells, NIH/3T3 cells, SGC-7901 cells 
Positive IP detected in:HeLa cells, 
Positive IHC detected in:human breast cancer tissue, human colon 
cancer tissue, human liver cancer tissue 
Positive IF detected in:HeLa cells, 
Recommended dilution: 
WB : 1:500-1:2000 
IP : 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB 
IHC : 1:50-1:500 
IF : 1:200-1:800 
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Granulin Antibody 5 
Publications 

Rabbit Polyclonal 30 
μg/150 μl 

Species specificity: human, mouse, rat 
Positive WB detected in:mouse lung tissue, A431 cells, HEK-293 cells, 
HeLa cells, mouse heart tissue, mouse kidney tissue, PC-3 cells, rat 
brain tissue, rat kidney tissue, THP-1 cells, U-937 cells 
Positive IP detected in:mouse kidney tissue 
Positive IHC detected in:human skin cancer tissue, human kidney tissue 
Recommended dilution: 
WB : 1:500-1:1000 
IP : 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB 
IHC : 1:20-1:200 

63 
Protease Inhibitor 
Cocktail vial of 20 

tablets 

Κοκτζιλ αναςτολζων πρωτεαςϊν ςε γυαλίνα φυαλίδια (τφπου 
cOmplete™). Κάκε ταμπλζτα περιζχει αναςτρζψιμουσ & μθ-
αναςτρζψιμουσ αναςτολείσ πρωτεαςϊν . Συγκζντρωςθ εργαςίασ: 1 
Ταμπλζτα για κάκε 50 ml διαλφματοσ. 1 φιαλίδιο των 20 ταμπλετϊν 

64 
hnRNP M1-4 Antibody 

(1D8) 200 µg/ml 

hnRNP M1-4 Antibody (1D8) is a mouse monoclonal IgG1 (kappa light 
chain) provided at 200 µg/ml 
derived from lymphoid cell obtained from Balb/c and with myeloma 
parent SP2/O (immunogen is a fusion protein) of mouse origin 
recommended for detection of hnRNP M1, hnRNP M2, hnRNP M3 and 
hnRNP M4 of mouse, rat and human origin by WB, IP, IF and IHC(P); 
also reactive with additional species, including and rabbit, bovine and 
porcine 
available conjugated to agarose for IP; HRP for WB, IHC(P) and ELISA; 
and to either phycoerythrin or fluorescein for IF, IHC(P) and FCM 



 

65 
Protein A/G PLUS-

Agarose 2 ml 

Provides binding for all species of antibody and IgG subclasses 
recognized by either Protein A or Protein G 
provided as 0.5 ml agarose/2.0 ml; 100 reactions 
suitable for use at 20 µl per immunoprecipitation reaction 
binding capacity is 10 mg of antibody per 1 ml of packed beads, settled 
not spun 
pre-treated to reduce non-specific immunoglobulin binding 
linked to Sepharose CL-6B 
strong binding to mouse IgG2a , IgG2b and IgG3 , rat IgG2a and IgG2c , 
human IgG1 , IgG2 , IgG3 and IgG4 , rabbit, goat, bovine, porcine, ovine, 
canine, feline and equine IgG 
medium binding to mouse and rat IgG1 
weak binding to rat IgG2b , human IgM, IgA and IgE 
pre-washed and ready to use 
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CEP55 Antibody (B-8) 

200 µg/ml 

CEP55 Antibody (B-8) is a mouse monoclonal IgG2a (kappa light chain) 
provided at 200 µg/mlraised against amino acids 1-300 mapping at the 
N-terminus of CEP55 of human originrecommended for detection of 
CEP55 of human origin by WB, IP, IF and ELISAavailable conjugated to 
agarose for IP; HRP for WB, IHC(P) and ELISA; and to either 
phycoerythrin or fluorescein for IF, IHC(P) and FCMalso available 
conjugated to Alexa Fluor® 488, Alexa Fluor® 546, Alexa Fluor® 594 or 
Alexa Fluor® 647 for WB (RGB), IF, IHC(P) and FCM, and for use with 
RGB fluorescent imaging systems, such as iBright™ FL1000, 
FluorChem™, Typhoon, Azure and other comparable systemsalso 
available conjugated to Alexa Fluor® 680 or Alexa Fluor® 790 for WB 
(NIR), IF and FCM; for use with Near-Infrared (NIR) detection systems, 
such as LI-COR®/Odyssey®, iBright™ FL1000, FluorChem™, Typhoon, 
Azure and other comparable systemsSee m-IgGκ BP-HRP (mouse IgGκ 
binding protein-HRP), our highly recommended recombinant 
alternative to conventional secondary anti-mouse IgG reagents. 



 

67 
Cytokeratin 19 

Antibody (B-1) 200 
µg/ml 

Cytokeratin 19 Antibody (B-1) is a mouse monoclonal IgG2b (kappa 
light chain) provided at 200 µg/mlspecific for an epitope mapping 
between amino acids 7-29 at the N-terminus of Cytokeratin 19 of 
human originrecommended for detection of Cytokeratin 19 of mouse, 
rat and human origin by WB, IP, IF, IHC(P) and ELISA; also reactive with 
additional species, including and equine and porcineblocking peptide, 
sc-374192 PSee m-IgGκ BP-HRP (mouse IgGκ binding protein-HRP), our 
highly recommended recombinant alternative to conventional 
secondary anti-mouse IgG reagents.See Cytokeratin 19 (A-3): sc-376126 
for Cytokeratin 19 antibody conjugates, including AC, HRP, FITC, PE, 
Alexa Fluor® 488, 594, 647, 680 and 790. 



 

68 
IQGAP1 Antibody (C-9) 

200 µg/ml 

IQGAP1 Antibody (C-9) is a mouse monoclonal IgG1 (kappa light chain) 
provided at 200 µg/mlspecific for an epitope mapping between amino 
acids 3-37 near the N-terminus of IQGAP1 of human 
originrecommended for detection of IQGAP1 of mouse, rat and human 
origin by WB, IP, IF, IHC(P) and ELISA; also reactive with additional 
species, including canineavailable conjugated to agarose for IP; HRP for 
WB, IHC(P) and ELISA; and to either phycoerythrin or fluorescein for IF, 
IHC(P) and FCMalso available conjugated to Alexa Fluor® 488, Alexa 
Fluor® 546, Alexa Fluor® 594 or Alexa Fluor® 647 for WB (RGB), IF, 
IHC(P) and FCM, and for use with RGB fluorescent imaging systems, 
such as iBright™ FL1000, FluorChem™, Typhoon, Azure and other 
comparable systemsalso available conjugated to Alexa Fluor® 680 or 
Alexa Fluor® 790 for WB (NIR), IF and FCM; for use with Near-Infrared 
(NIR) detection systems, such as LI-COR®/Odyssey®, iBright™ FL1000, 
FluorChem™, Typhoon, Azure and other comparable systemsblocking 
peptide, sc-376021 PSee m-IgGκ BP-HRP (mouse IgGκ binding protein-
HRP), our highly recommended recombinant alternative to 
conventional secondary anti-mouse IgG reagents. 



 

69 
hnRNP L Antibody 
(4D11) 200 µg/ml 

hnRNP L Antibody (4D11) is a mouse monoclonal IgG1 (kappa light 
chain) provided at 200 µg/mlraised against human hnRNP proteins 
(from HeLa cells) purified by affinity chromatography on ssDNA 
agaroserecommended for detection of hnRNP L of mouse, rat and 
human origin by WB, IP, IF and IHC(P)available conjugated to agarose 
for IP; HRP for WB, IHC(P) and ELISA; and to either phycoerythrin or 
fluorescein for IF, IHC(P) and FCMalso available conjugated to Alexa 
Fluor® 488, Alexa Fluor® 546, Alexa Fluor® 594 or Alexa Fluor® 647 for 
WB (RGB), IF, IHC(P) and FCM, and for use with RGB fluorescent 
imaging systems, such as iBright™ FL1000, FluorChem™, Typhoon, 
Azure and other comparable systemsalso available conjugated to Alexa 
Fluor® 680 or Alexa Fluor® 790 for WB (NIR), IF and FCM; for use with 
Near-Infrared (NIR) detection systems, such as LI-COR®/Odyssey®, 
iBright™ FL1000, FluorChem™, Typhoon, Azure and other comparable 
systems 

70 
normal mouse IgG 200 

µg/0.5 ml 

provided at 200 µg in 0.5 ml volume 
use as negative control for Western blotting, immunoprecipitation and 
immunohistochemistry applications 



 

71 
TAG-72 Antibody 
(CC49) 200 µg/ml 

TAG-72 Antibody (CC49) is a mouse monoclonal IgG1 (kappa light chain) 
provided at 200 µg/mlraised against purified TAG-72 of human 
originrecommended for detection of TAG-72 of broad species origin by 
WB, IP, IF, IHC(P) and FCMavailable conjugated to agarose for IP; HRP 
for WB, IHC(P) and ELISA; and to either phycoerythrin or fluorescein for 
IF, IHC(P) and FCMalso available conjugated to Alexa Fluor® 488, Alexa 
Fluor® 546, Alexa Fluor® 594 or Alexa Fluor® 647 for WB (RGB), IF, 
IHC(P) and FCM, and for use with RGB fluorescent imaging systems, 
such as iBright™ FL1000, FluorChem™, Typhoon, Azure and other 
comparable systemsalso available conjugated to Alexa Fluor® 680 or 
Alexa Fluor® 790 for WB (NIR), IF and FCM; for use with Near-Infrared 
(NIR) detection systems, such as LI-COR®/Odyssey®, iBright™ FL1000, 
FluorChem™, Typhoon, Azure and other comparable systems 

72 
Tissue culture dishes 

150mm(10bag/100cas
e) 

Τρυβλία ιςτοκαλλιζργειασ διαςτάςεων 150 x 20mm, επιφάνεια 
καλλιζργειασ 152cm2 Standard surface υδρόφιλθ με SUREGrip για 
μζγιςτθ ευκολία χριςθσ. Διακζτουν επί του τρυβλίου χρωματικι 
ζνδειξθ τφπου επιφάνειασ, αρικμό παρτίδασ και θμερομθνία λιξθσ. 
Με πιςτοποίθςθ TC Tested (αποςτειρωμζνο, DNA-/ DNase-/ RNase-/ 
Pyrogen-free/ non-cytotoxic). Σε ςυςκευαςία που δφναται να 
επαναςφραγιςτεί mini-grip. Συςκευαςία 5 X 20 = 100 τεμάχια. 

73 
TC plates 6-well(case 

of 50) 

Μικροπλάκεσ κυτταροκαλλιζργειασ, 6 κζςεων, επίπεδθσ βάςθσ (|_|), 
επιφάνεια ανάπτυξθσ 8, 87cm2 ανά well όγκου εργαςίασ 4ml. Standard 
surface υδρόφιλθ. Διακζτουν επί τθσ πλάκασ χρωματικι ζνδειξθ τφπου 
επιφάνειασ, αρίκμθςθ ςτισ άκρεσ και ανά well, αρικμό παρτίδασ και 
θμερομθνία λιξθσ. Με πιςτοποίθςθ TC Tested (αποςτειρωμζνο, DNA-/ 
DNase-/ RNase-/ Pyrogen-free/ non-cytotoxic), ςε ατομικι 
ςυςκευαςία. Συςκευαςία 1 X 50 = 50 τεμάχια. 



 

74 
96-WELL FLAT 

BOTTOM MICROTEST 
PLATES 100pcs 

Μικροπλάκεσ 96 κζςεων χωρίσ καπάκι με επίπεδθ βάςθ από υψθλισ 
ποιότθτασ πολυςτυρζνιο, με αλβαβθτικι ζνδειξθ. Συςκευαςία 25 X 4 = 
100 τεμάχια. 

75 
TC Plate 96 

Well,Standard,F  
100pcs 

Μικροπλάκεσ κυτταροκαλλιζργειασ, 96 κζςεων, επίπεδθσ βάςθσ, 
επιφάνεια ανάπτυξθσ 0,29cm2 ανά well όγκου εργαςίασ 0,2ml. 
Standard surface υδρόφιλθ. Διακζτουν επί τθσ πλάκασ χρωματικι 
ζνδειξθ τφπου επιφάνειασ, αρίκμθςθ ςτισ άκρεσ και ανά well, αρικμό 
παρτίδασ και θμερομθνία λιξθσ. Με πιςτοποίθςθ TC Tested 
(αποςτειρωμζνο, DNA-/ DNase-/ RNase-/ Pyrogen-free/ non-cytotoxic), 
ςε ςυςκευαςία ανά 5 τμχ. Συςκευαςία 5 X 20 = 100 τεμάχια. 

76 
Insert, 24 Well, PET 

8µm, TL 48pcs 

TC-Inserts, Ζνκετα για πλάκεσ κυτταροκαλιζργειασ 24 κζςεων, με 
θμιδιαφανι μεμβράνθ από PET  και διαμζτρου πόρων 8μm, με ειδικι 
ςχεδίαςθ για να τοποκετοφνται αςυμμετρικά ϊςτε να διευκολφνεται θ 
χριςθ των ορολογικϊν πιπεττϊν, Non-pyrogenic/endotoxin-free, Non-
cytotoxic, αποςτειρωμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία. Συςκευαςία 48 X 
30 = 1440 τεμάχια. 

77 
TISSUE CULTURE 
DISHES,100mm 

300pcs 

Τρυβλία ιςτοκαλλιζργειασ διαςτάςεων 100 x 20mm, επιφάνεια 
καλλιζργειασ 58cm2 Standard surface υδρόφιλθ με SUREGrip για 
μζγιςτθ ευκολία χριςθσ. Διακζτουν επί του τρυβλίου χρωματικι 
ζνδειξθ τφπου επιφάνειασ, αρικμό παρτίδασ και θμερομθνία λιξθσ. 
Με πιςτοποίθςθ TC Tested (αποςτειρωμζνο, DNA-/ DNase-/ RNase-/ 
Pyrogen-free/ non-cytotoxic). Σε ςυςκευαςία που δφναται να 
επαναςφραγιςτεί mini-grip. Συςκευαςία 10 X 30 = 300 τεμάχια. 

78 
MICRO TUBE 1,5ML 

5000pcs 

Micro tube 1.5ml. Μικροςωλθνάρια με ενςωματωμζνο πιεςτό πϊμα, 
κωνικι βάςθ και εξωτερικι διαβάκμιςθ. Συςκευαςία 500 X 10 = 5000 
τεμάχια. 



 

79 
FALCON 15ml 

srerile(pack of 500) 

Κωνικά φυγοκεντρικά ςωλθνάρια 15 ml, 120x17mm, βακμονομθμζνα, 
με χϊρο για αναγραφι ςτοιχείων και βιδωτό πϊμα που 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ςυςκευαςία, από πολυπροπυλζνιο (), non-
pyrogenic, αποςτειρωμζνα. Ανκεκτικά ςε φυγοκζντριςθ 15.500 x g. 
Συςκευαςία 50 X 10 = 500 τεμάχια. 

80 
50ML Conical tubes 

with case 1x300 

Κωνικά φυγοκεντρικά ςωλθνάρια 50 ml, 114x28mm, βακμονομθμζνα, 
με χϊρο για αναγραφι ςτοιχείων και βιδωτό πϊμα που 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ςυςκευςία, από πολυπροπυλζνιο ( ), 
αποςτειρωμζνα, ςε ςτατϊ. Ανκεκτικά ςε φυγοκζντριςθ 15.500 x g. 
Συςκευαςία 25 X 12 = 300 τεμάχια. 

81 
Pipette tip 1000µl 

BLUE 5000pcs 

φγχθ πιπεττϊν 1000μl, λευκά, με διαβάκμιςθ ςτα 100, 500 και 
1000μl, ςυμμορφωμζνα με ISO 8655, κατάλλθλα για τουσ παρακάτω 
τφπουσ πιπεττϊν: Eppendorf 100-1000μl Response 4850 20 – 500μl & 
50 – 1000μl Gilson Pipetman 200-1000μl Βιοhit 200-1000μl Socorex 
100 – 1000μl Labsystem / Finnpipette 200 – 1000μl Oxford 200 – 
1000μl Titertek plus 100-1000μl Brand 50 - 1000μl. Συςκευαςία 250 X 
20 = 5000 τεμάχια. 

82 
Pipette tip 10ìl neutral 
(1000/bag,10000case) 

φγχθ πιπεττϊν 10μl, λευκά, με διαβάκμιςθ ςτα 2 και 10μl, 
ςυμμορφωμζνα με ISO 8655, κατάλλθλα για τουσ παρακάτω τφπουσ 
πιπεττϊν: Eppendorf 0, 1 – 2, 5μl & 0, 5 – 10μl Eppendorf 2 – 20μl, 
Gilson P2 0, 1 – 2μl & P10 0, 5 – 10μl Biohit 0, 5 – 10μl Labsystem / 
Finnpipette 0, 5 – 10μl & 0, 2 – 2μl. Συςκευαςία 1000 X 10 = 10000 
τεμάχια. 

83 
SEROLOGICAL 

PIPETTES,10ML(PACK 
OF 500) 

Ορολογικζσ πιπζττεσ 10ml, διπλά βακμονομθμζνεσ ανά 0, 1ml, για 
εφκολθ χριςθ τόςο ςτο γζμιςμα όςο και ςτο άδειαςμα. Αρνθτικι 
διαβάκμιςθ για αφξθςθ του οφζλιμου όγκου. Ελεφκερεσ πυρετογόνων, 
κατάλλθλεσ για κυτταροκαλλιζργειεσ, με βαμβάκι ςτο επιςτόμιο, 
αποςτειρωμζνεσ ςε ατομικι ςυςκευαςία. Συςκευαςία 50 X 10 = 500 
τεμάχια. 



 

84 

Goat anti-Rabbit IgG 
(H+L) Highly Cross-

Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 

555 500μl 

Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, 
Alexa Fluor 555, 500μlνα πλθρει τισ κατωκι προδιαγραφεσ Tested 
species reactivity RabbitHost / Isotype Goat / IgGClass PolyclonalType 
Secondary AntibodyImmunogen Gamma Immunoglobins Heavy and 
Light chainsConjugate Alexa Fluor® 555Form liquidConcentration 2 
mg/mlPurification purifiedStorage buffer PBS, pH 7.5Contains 5mM 
sodium azideTarget IgGCross Adsorption Against bovine IgG, goat IgG, 
mouse IgG, rat IgG and human IgGAntibody Form Whole 
AntibodyTested Applications Dilution *Flow Cytometry (Flow) 1-10 
µg/mLImmunocytochemistry (ICC) 4 µg/mlImmunofluorescence (IF) 4 
µg/ml 



 

85 

Goat anti-Mouse IgG 
(H+L) Highly Cross-

Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 

488 500μl 

Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, 
Alexa Fluor 488,  500μlνα πλθρει τισ κατωκι προδιαγραφεσ 
DetailsTested species reactivity MouseHost / Isotype Goat / IgGClass 
PolyclonalType Secondary AntibodyImmunogen Gamma 
Immunoglobins Heavy and Light chainsConjugate Alexa Fluor® 488Form 
LiquidConcentration 2 mg/mlPurification purifiedStorage buffer PBS, pH 
7.5Contains 5mM sodium azideTarget IgGCross Adsorption Against 
bovine IgG, goat IgG, rabbit IgG, rat IgG, human IgG and human 
serumAntibody Form Whole AntibodyTested Applications Dilution 
*Flow Cytometry (Flow) 1-10 µg/mLImmunocytochemistry (ICC) 1-10 
µg/mLImmunofluorescence (IF) 1-10 µg/mL 



 

86 
PureLink™ HiPure 

Plasmid Midiprep Kit 
25 preps 

PureLink® HiPure Plasmid Midiprep Kitanion-exchange resin to purify 
plasmid DNA to a level equivalent to two passes through CsCl gradients 
Excellent capacity with a fast flow rate, high resolution, high yield, and 
efficient endotoxin removal.Plasmid preparations  completed in less 
than 2 hoursTo kit να περιλαμβανει• 100 ml Resuspension Buffer (R3)• 
550 µl RNase A• 100 ml Lysis Buffer (L7)• 100 ml Precipitation Buffer 
(N3)• 250 ml Equilibration Buffer (EQ1)• 500 ml Wash Buffer (W8)• 125 
ml Elution Buffer (E4)• 15 ml TE Buffer• 25 HiPure Columns• 5 Column 
HoldersΣυςκευαςια 25 preps 

87 

ProLong™ Diamond 
Antifade Mountant 

with DAPI   
2 mL 

ProLong™ Diamond Antifade Mountant with DAPI 
Ρροαναμεμειγμζνο και ζτοιμο για χριςθ ςε ζνα δοχείο με 
ςταγονόμετρο, με DAPI.  
Συγκολλθτικό υλικό που ςχθματίηει μια ςχεδόν τζλεια οπτικι 
διαδρομι (1,47 RI) και επιτρζπει τθν μακροπρόκεςμθ αποκικευςθ των 
δειγμάτων προςτατεφοντάσ τα από τθν φωτοευαιςκθτοποίθςθ. Το  
ProLong® Diamond δεν αποχρωματίηεται ι ςυρρικνϊνεται όταν 
ςκλθρφνεται και αποκθκεφεται μακροπρόκεςμα, κακιςτϊντασ δυνατι 
τθ λιψθ υψθλισ ποιότθτασ φκοριηουςϊν εικόνων εβδομάδεσ ι και 
μινεσ μετά. 
Συςκευαςια 2ml 

88 
Replacement HEPA 

Filter 
Φίλτρο HEPA για κλίβανο CO2 Forma μοντζλο 311 

89 
Disposal 

microbiological filter 
99.97% 

Βακτθριδιακό φίλτρο αζροσ για κλίβανο 311 (CO2 line, air, sample and 
access port) 



 

90 
SuperScript™ III 

Reverse Transcriptase 
10,000 units 

SUPERSCRIPT III REV TRANSCRIPT Genetically engineered MMLV 
reverse transcriptase (RT) created by introduction of several mutations 
for reduced RNase H activity, increased half-life, and improved thermal 
stability. higher cDNA yields, improved cDNA lengths, improved 
efficiency on GC-rich target RNAs, and overall better performance than 
wild-type MMLV and MMLV RNase H-minus enzymesΝα περιλαμβανει: 
SuperScript® III Reverse Transcriptase (10,000 units total, at 200U/µL)  
supplied with a vial (1 mL) of 5X first-strand buffer [250 mM Tris-HCl 
(pH 8.3), 375 mM KCl, 15 mM MgCl2+, and a vial (500 µL) of 100 mM 
DTT. 

91 
RPMI 1640 Medium, 
no glutamine 500 mL 

RPMI 1640 medium, ςυςκευαςια 500ml, Καταλλθλο για In Vitro 
Διαγνωςτικθ χρθςθ (απαιτειται θ επιςυναψθ ςχετικου 
πιςτοπτοιθτικου).  
Να πλθρει τισ παρακατω προδιαγραφεσ 
Glutamine: No Glutamine 
Phenol Red Indicator: Phenol Red 
Form: Liquid 
HEPES Buffer: No HEPES 
Serum Supplementation: Standard Serum Supplementation 
Sodium Pyruvate Additive: No Sodium Pyruvate 
Classification: Animal Origin-Free 
Concentrated: 1 X 
Culture Environment: CO2 
Osmolality: 260 - 310 mOsm/kg 
pH Range: 7.0 - 7.4 
Green Features: Fewer resources used, Less waste 

92 
Penicillin-

Streptomycin (5,000 
U/mL) 100 mL 

Penicillin-Streptomycin (5,000 U/mL), 100X 
Συςκευαςια 100ml 

93 
L-Glutamine (200 mM) 

100 mL 
L-GLUTAMINE, 200mM, 100X 
Συςκευαςια 100ml 



 

94 MK-2206 2HCL 5mg 

MK-2206 2HCl is a highly selective inhibitor of Akt1/2/3 with IC50 of 8 
nM/12 nM/65 nM in cell-free assays, respectively; no inhibitory 
activities against 250 other protein kinases observed. Phase 2. CAS No.: 
1032350-13-2Storage: 3 years -20°C in powder, 6 months -80°C in 
solventSKU: S1078 

95 
BAY 80-6946 

(COPANLISIB) 5mg 

BAY 80-6946 (Copanlisib) is a potent pan-class I PI3K with IC50 of 0.5, 
3.7, 6.4, and 0.7 nM in cell-free assays for PI3Kα/β/γ/δ , respectively. 
Phase 3. CAS No.: 1032568-63-0 
Storage: 3 years -20°C in powder, 6 months -80°C in solvent 
SKU: S2802 

96 
3-METHYLADENINE (3-

MA) 50mg 

3-Methyladenine (3-MA) is a selective PI3K inhibitor for Vps34 and 
PI3Kγ with IC50 of 25 μM and 60 μM in HeLa cells; blocks class I PI3K 
consistently, whereas suppression of class III PI3K is transient, and also 
blocks autophagosome formation. CAS No.: 5142-23-4 
Storage: 3 years -20°C in powder, 6 months -80°C in solvent 
SKU: S2767 

97 AZD8055 10mg 

AZD8055 is a novel ATP-competitive mTOR inhibitor with IC50 of 0.8 
nM in MDA-MB-468 cells with excellent selectivity (~1,000-fold) against 
PI3K isoforms and ATM/DNA-PK. Phase 1.CAS No.: 1009298-09-2 
Storage: 3 years -20°C in powder, 6 months -80°C in solvent 

98 
BEZ235 (NVP-BEZ235, 

DACTOLISIB) 50mg 

BEZ235 (NVP-BEZ235, Dactolisib) is a dual ATP-competitive PI3K and 
mTOR inhibitor for p110α/γ/δ/β and mTOR(p70S6K) with IC50 of 4 nM 
/5 nM /7 nM /75 nM /6 nM in cell-free assays, respectively. Inhibits ATR 
with IC50 of 21 nM in 3T3TopBP1-ER cell.CAS No.: 915019-65-7 
Storage: 3 years -20°C in powder, 6 months -80°C in solvent 
SKU: S1009 



 

99 
Acrylamide/Bis 

Solution, 29:1 500 ml 

(30 % w/v), 3.3 % CA 290 nm < 0.7 (5 %)pH 6.0 - 8.0 (5 %)Conductivity 
(µS) < 100Content of free acrylic acid < 0.03 % Solution contains 30% 
(w/v) acrylamide-bisacrylamide (29:1)in deionized water. 

100 
Paraformaldehyde, 
16% w/v aq. soln., 

methanol free 2x10ml 

MDL MFCD00133991 
Chemical Properties 
Formula (CH2O)n Form Liquid, Ampouled under argon Storage & 
Sensitivity Ambient temperatures. Solubility Soluble in chlorophenol 
and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol. 

101 
Pipettes Pasteur glass 

225mm Pk250 

Manufactured from clear neutral glass, hydrolic 
class 3 according to ISO 7712 standards. 
 For single use in serological and bacteriological labs. 
Their thick walls provide extra strength that avoids loss 
due to breakage. 
 They have a long drown capillary tip and the suction 
head is suitable for placing a cotton plug. 

102 
(3-

Aminopropyl)triethoxy
silane 

CAS Number 919-30-2  Linear Formula H2N(CH2)3Si(OC2H5)3  
Molecular Weight 221.37  Beilstein Registry Number 1754988   EC 
Number 213-048-4   MDL number MFCD00008207  PubChem 
Substance ID 24890794 



 

103 Tris-base 5kg 

Tris base,DNase RNase protease free, electrop 
horesis tested Absorbance  =<0.05 (1M solution at 280nm)  
 Water  =<2 %  
 pH  10.3 to 10.5 (0.05M solution, 25°C)  
 Copper (Cu)  =<1 ppm  
 Iron (Fe)  =<2 ppm  
 Magnesium (Mg)  =<10 ppm  
 Lead (Pb)  =<1 ppm  
 Arsenic (As)  =<5 ppm  
 Additional info  Electrophoresis: passes test  
 Dnase,Rnase,Protease acti  not detected  

104 NaCl 5Kgr 
NaCl     CAS: 7647-14-5EINECS:231-598-3Melting point:801 °CMolecular 
weight:58.44RTECS code:VZ4725000 

105 Glycine 5kg 

Glycine Ammonium (NH4)  =<0.02 %  
 Heavy metals (as Pb)  =<10 ppm  
 Arsenic (As)  =<1 ppm  
 Other amino acids  Chromatographically not detectable  
 Loss on drying  =<0.20 %  
 Residue after ign. (sulfa  =<0.10 %  
 Additional info  State of solution: >98% transmittance 



 

106 
ΛΕΡΙΔΕΣ 

ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ Ν35 
100PCS 

 
1.  Να διακζτει επικάλυψθ από το ειδικό κράμα  λευκόχρυςου και  
επικάλυψθ από resin.   
2. Να ζχουν μικοσ τουλάχιςτον 80 mm και  πλάτοσ 8 mm 
3. Να διακζτει γωνία κοπισ 35ο. 
4. Να είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο ατςάλι. 
5. Να διατίκενται  μεγάλο εφροσ επιλογισ λεπίδων ανάλογα με τθ 
ποιότθτα του υλικοφ που κόβεται (μαλακό, ςκλθρό, βιοψία, 
κρυοςτάτθσ). 
6. Να ζχει  μεγάλθ διάρκεια ηωισ  ζτςι ϊςτε το κόςτοσ για τθ κοπι των 
δειγμάτων να μειϊνεται ςθμαντικά.  Θ ςφγκριςθ του κόςτουσ να 
γίνεται με το αρικμό των blocks που κόβει θ μία λεπίδα. 
7. Για τθν αςφάλεια του χριςτθ: 
α) Να φζρει ςτρογγυλοποιθμζνεσ άκρεσ ςτθν πλευρά κοπισ. 
β) Να φζρει  κατάλλθλθ εγκοπι ςτθν πίςω πλευρά τθσ λεπίδασ για τθν 
εφκολθ αναγνϊριςι τθσ. 
8. Να φζρει CE Mark για IVD. 

107 
NDP MED FOAM 200 

ml 
NDP MED FOAM 200 ml 

108 
NDP Air Total+CE 

300ml 
NDP Air Total+CE 300ml 

109 
ImmPACT DAB 

Peroxidase Substrate 
120 ml 

Unit Size 120 mlCountry of Manufacture United StatesApplications 
Immunohistochemistry / Immunocytochemistry, In situ hybridization, 
Blotting Applications, ElispotDetection Enzyme(s) PeroxidaseSubstrate 
Reaction Product Precipitating Reaction ProductChromogen Color 
BrownMicroscopy Brightfield, Darkfield, Electron, Spectral 
ImagingAdditional Substrate Properties Heat Resistant, Multiple 
LabelingMounting Aqueous (Hardening), Aqueous (Non-Hardening), 
Non-Aqueous (Permanent) 



 

110 
VECTASTAIN Elite ABC 

Kit 

Unit Size 1 kit 
Country of Manufacture United States 
Applications Immunohistochemistry / Immunocytochemistry, In situ 
hybridization, Blotting Applications, Elispot, ELISAs 
Technology ABC Elite (Avidin/Biotin) Systems 
Detection Enzyme(s) Peroxidase 
Target Species No antibody included 
Format Concentrate 

111 
Deadend Fluorometric 
Tunel System 60 react 

DeadEnd, Fluorometric Tunel System 
Ταχφτατο και εφχρθςτο μθ ραδιενεργό ςφςτθμα για τθν ειδικευμζνθ 
κατάδειξθ και ποςοτικοποίθςθ αποπτωτικϊν κυττάρων in situ 

112 
M-MLV reverse 

transcriptase 50,000u 

 
M-MLV Reverse Transcriptase 
Κατάλλθλθ για:  
First-strand cDNA synthesis 
Primer extension  
Συγκζντρωςθ: 200u/μl. Ραραδίδεται με 5Χ Reaction Βuffer 

113 
5ml syringe without 
needle [Pack of 100] 

5ml syringe without needle [Pack of 100] 

114 
ΣΥΙΓΓΕΣ ME ΒΕΛΟΝΑ 
10ML(BD)Pack of 120 

ΣΥΙΓΓΕΣ ME ΒΕΛΟΝΑ 10ML(BD)Pack of 120 

115 

Plastipak Syringe Luer 
Tuberculine 1ml 

Without Needle (120 
TEM) 

Plastipak Syringe Luer Tuberculine 1ml Without Needle (120 TEM) 

116 
Lab-Markers, red-

black-blue-green per 
pc 

Lab-Markers, red-black-blue-green per pc 

117 
Microseal B Film 

100pcs 

Ταινίεσ ςφράγιςθσ για μικρόπλακεσ λεπτϊν τοιχωμάτων, κατάλλθλεσ 
για PCR και Real-time PCR. Να είναι κατάλλθλεσ για αποκικευςθ και 
μεταφορά των μικροπλακϊν. Να είναι ςυμβατζσ με 
αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα. Να είναι από διαφανζσ πολυεςτζρα. 
Να είναι κατάλλθλεσ για τεχνικζσ PCR χαμθλοφ όγκου. Να διατθροφν 
τθ ςυγκολλθτικι τουσ ικανότθτα ςτουσ -–40°C. Να είναι ελεφκερεσ από 
DNase, RNase, and ανκρϊπινο DNA. Συςκευαςία των 100 



 

118 
30% Acrylamide/Bis 

Solution, 29:1, 2 x 500 
ml 

Διάλυμα 30% acrylamide and bis-acrylamide, 29:1 (3.3% crosslinker), 
ςυςκευαςία 2 x 500 ml. Να ζχει υψθλι κακαρότθτα (99.9%). Να είναι 
ζτοιμο για χριςθ. Να είναι ςυμβατό με τεχνικζσ DNA αλλθλοφχιςθσ και 
διαχωριςμοφ πρωτεϊνϊν. 

119 
5-Bromo-2' 

deoxyuridine 1g 

5-BrdU κακαρότθτασ >97%, κατάλλθλθ για μελζτεσ ςφνκεςθσ DNA  in 
vivo (με διακζςιμεσ βιβιογραφικζσ αναφορζσ). Συγκζντρωςθ εργαςίασ: 
10 μmol/l για κυτταροκαλλιζργειεσ,  5-50 mg/kg ςωματικοφ βάρουσ ςε 
ποντίκια. Συςκευαςία 1g. 

120 
Fluoroshield with DAPI 

20ML 

Υδατικό διάλυμα τφπου Fluoroshield με DAPI, κατάλλθλο ςαν μζςο 
εγκλειςμοφ (Mounting) ςε επιχρίςματα ιςτϊν & κυττάρων και τθν 
παράλλθλθ ςυντιρθςθ του φκοριςμο. Συςκευαςία 20ML 

121 
DMSO >/ 99.7% liquid, 
hybri-max hybridoma 

100ml 

DMSO , αποςτειρωμζνο με φίλτρο, κατάλλθλο για τεχνικζσ 
υβριδιςμοφ, κακαρότθτασ ≥99.7%, με επίπεδα ενδοτοξινϊν ≤0.1EU/ml. 
Συςκευαςία των 100ml 

122 
Collagenase from 

Clostridium 
histolyticum 500MG 

Κολλαγενάςθ από Clostridium histolyticum, τφποσ XI, ενεργότθτασ 
≥800 CDU/mg.  Αποςτειρϊμενθ ςκόνθ, διαλυτι ςε TESCA buffer ςτα 
0.05-0.1 mg/mL (37 °C). Συςκευαςία 500mg 

123 
Collagenase from 

Clostridium 
histolyticum1G 

CAS Number 9001-12-1   EC Number 232-582-9   Enzyme Commission 
(EC) Number 3.4.24.3  ( BRENDA | IUBMB )  MDL number 
MFCD00130830 

124 
Dispase II(neutral 
protease grade II) 

5X1G 

Διςπάςθ τφπου II, με ενεργότθτα ≥0.8 units/mg protein, απομονωμζνο 
από οργανιςμοφσ εκτόσ κθλαςτικϊν χωρίσ μολφνςεισ από μυκόπλαςμα 
& ηωϊκοφσ ιοφσ. Ουδζτερθ πρωτεάςθ, εξαιρετικά ςτακερι ςτισ αλλαγζσ 
κερμοκραςίασ, pH και ςτθν αλλθλεπίδραςθ με ςυςτατικά του οροφ.  
Συςκευαςία 5 φυαλιδίων x 1g ζκαςτο. 



 

125 
 DNase I from bovine 

pancreas 100mg  

Enzyme Commission (EC) Number 3.1.21.1  Bovine pancreatic 
deoxyribonuclease I (DNase I) is a DNA minor grove-interacting 
nuclease , which shows relatively low specificity. This protein is 
composed of two central β sheets, each composed of six β-strands. This 
structure is surrounded by extensive loop and α-helical regions. This 
enzyme shares structural similarity to exonuclease III. DNase I is one of 
the most well characterized endonucleases of mammalian origin. 

126 
Sodium bicarbonate 

500G 

CAS Number 144-55-8  Linear Formula NaHCO3  Molecular Weight 
84.01   Beilstein Registry Number 4153970  EC Number 205-633-8   
MDL number MFCD00003528   PubChem Substance ID 24899673 

127 
Sodium citrate tribasic 

dihydraye 1kg 

CAS Number 6132-04-3  Linear Formula HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 
2H2O  Molecular Weight 294.10  Beilstein Registry Number 6104939   
EC Number 200-675-3   MDL number MFCD00150031  PubChem 
Substance ID 24899613 

128 
Sodium phosphate 

dibasic ultra 99% 1KG 

Διβαςικό φωςφορικό νάτριο, κακαρότθτασ  ≥99.0%, ελεγμζνο για τθν 
παρουςία ι μθ τουλάχιςτον 2 ανιόντων & 9 κατιόντων. Συςκευαςία 
1kg 

129 TWEEN® 20 100ML 
Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, κατάλλθλο για 
κυτταροκαλλιζργειεσ, επιπζδου ποιότθτασ PREMIUM. Συςκευαςία 
100ML 

130 Urea 1KG 
CAS Number 57-13-6  Linear Formula NH2CONH2  Molecular Weight 
60.06   Beilstein Registry Number 635724  EC Number 200-315-5   MDL 
number MFCD00008022   PubChem Substance ID 24900656 

131 
2-mercaptoethanol 

100ml 

CAS Number 60-24-2  Linear Formula HSCH2CH2OH  Molecular Weight 
78.13   Beilstein Registry Number 773648  EC Number 200-464-6   MDL 
number MFCD00004890   PubChem Substance ID 24896800 

132 
Magnesium Chloride 

1KG 

CAS Number 7791-18-6  Linear Formula MgCl2 · 6H2O  Molecular 
Weight 203.30   EC Number 232-094-6  MDL number MFCD00149781   
PubChem Substance ID 329759771 



 

133 
Zinc Formalin Fixative 

3.75lt 

pH 6.2 - 6.3 
neat 
Specification: PRD.0.ZQ5.10000028707 

134 
Saponin from quillaja 

bark 100G 
CAS Number 8047-15-2   EC Number 232-462-6   MDL number 
MFCD00081981 

135 Sucrose 1KG 
Σουκρόηθ κατάλλθλθ για μοριακι βιολογία, ςε κρυςτάλλουσ 
κακαρότθτασ ≥99.5% (GC), με  ≤0.1% ελεφκερθ γλυκόηθ & ≤5 ppm 
βαρζα μζταλλα. Συςκευαςία 1KG 

136 Igepal CA-630 50ML CAS Number 9002-93-1  Linear Formula (C2H4O)nC14H22O 

137 
Sodium Deoxycholate 

25G 
Δεοξυχολικό νάτριο, κακαρότθτασ ≥97%, μζςου Μ.Β. 1200-5000Da. 
Συςκευςία 25g.  

138 
Sodium Hydroxide 

1KG  
CAS Number 1310-73-2  Linear Formula NaOH  Molecular Weight 40.00  
EC Number 215-185-5 MDL number MFCD00003548 

139 
Sodium Hydroxide 

5KG 
CAS Number 1310-73-2  Linear Formula NaOH  Molecular Weight 40.00  
EC Number 215-185-5 MDL number MFCD00003548 

140 
Phosphatase inhibitor 

cocktail 

Κοκτζιλ αναςτολζων φωςςφαταςϊν, ςε αποςτειρωμζνο υδατικό 
διάλυμα. Ρεριζχει Sodium orthovanadate, Sodium molybdate, Sodium 
tartrate & Imidazole. 1 mL (5 mg/mL) του διαλφματοσ μπορεί να 
αναςτείλει τισ φωςφατάςεσ  ςε υπερκείμενα ανκρϊπινου πλακοφντα, 
ιπατοσ βοοειδοφσ, μφεσ κουνελιοφ, κυτταρικι ςειρά A431 μετά από 
υπερφυγοκζντρθςθ ςτα 100,000 x g. Συςκευαςία 1ML 

141 
Complete protease 
inhibitor coctail 25 

tablets 

Κοκτζιλ αναςτολζων πρωτεαςϊν ςε ταμπλζτεσ (τφπου cOmplete™ 
Mini). Κάκε ταμπλζτα περιζχει αναςτρζψιμουσ & μθ-αναςτρζψιμουσ 
αναςτολείσ πρωτεαςϊν, ενϊ είναι ελεφκερεσ από EDTA. Συγκζντρωςθ 
εργαςίασ: 1 Ταμπλζτα για κάκε 10 ml διαλφματοσ. 1 φιαλίδιο των 25 
ταμπλετϊν 

142 
DPX Mountant for 
histology 500ML 

refractive index n20/D 1.52 
viscosity 1200-1800 mPa.s(20 °C) 

143 
DL-DITHIOTHREITOL 

(5gr) 

DL-Δικειοκρεϊτόλθ κακαρότθτασ ≥99%, κατάλλθλθ για μοριακι 
βιολογία και με περιεκτικότθτα ςε βαρζα μζταλλα ≤5 ppm.  Διαλυτό ςε 
νερό (50 mg/mL). Συςκευαςία 1g  



 

144 
POTASSIUM ACETATE 

50G 

CAS Number 127-08-2  Linear Formula CH3COOK  Molecular Weight 
98.14   Beilstein Registry Number 3595449  EC Number 204-822-2   
MDL number MFCD00012458   PubChem Substance ID 57651714 

145 Tamoxifen 1G 

CAS Number 10540-29-1  Linear Formula 
C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2  Molecular Weight 
371.51  EC Number 234-118-0   MDL number MFCD00010454   
PubChem Substance ID 24900307 

146 TWEEN 20 500ML 

viscous liquid 
Synonym: Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, 
Polyoxyethylenesorbitan monolaurate,CAS Number 9005-64-5   MDL 
number MFCD00165986 

147 
4-Hydroxytamoxifen 

10MG 
CAS Number 68392-35-8  Empirical Formula (Hill Notation) C26H29NO2  
Molecular Weight 387.51  PubChem Substance ID 24895736 

148 
Scalpel Blades type26 

12pcs 
Scalpel Blades type26 

149 
BrdU In-Situ Detection 

kit 50 test 

BrdU In-Situ Detection kit(IHC) (RUO). The Kit is designed for 
immunohistochemical staining of BrdU in frozen sections, formalin-
fixed paraffin-embedded sections, and cultured or isolated cells on 
slides. Ρεριζχει: 
50 slides,Biotinylated Anti-BrdU Antibody,0.5 mL,Diluent Buffer,15 
mL,Retrievagen A, Solution 1,10 mL, Retrievagen A, Solution 2,50 
mL,Fixation Buffer 10 mL,DAB Chromogen 0.75 mL, DAB Buffer 10 mL, 
Streptavidin-HRP 6 mL,Control Slides 5 slides. 50test 



 

150 
RNase-Free DNase Set 

(50reactions) 

Λυοφιλιοποιθμζνο ζνηυμο, χρθςιμοποιείται προαιρετικά ςτα 
ςυςτιματα εκχφλιςθσ Total RNA , για τθν πλιρθ απομάκρυνςθ του 
DNA.H επϊαςθ του δείγματοσ με το ζνηυμο να γίνεται πάνω ςτθν 
ςτιλθ εκχφλιςθσ του RNA (για 15 λεπτά ςτουσ 20-30C) και το ζνηυμο 
μαηί με το κατακερματιςμζνο DNA να απομακρφνονται πλιρωσ με 
απλι ζκπλυςθ τθσ ςτιλθσ, πριν τθν τελικι ζκλουςθ του RNA.Το κιτ να 
διατίκεται για 50 αντιδράςεισ 

151 
Rneasy mini kit 
(50reactions) 

Ρλιρεσ kit για τθν ταχεία απομόνωςθ Total RNA από κφτταρα ι ιςτοφσ 
(νωποφσ ι παραφινωμζνουσ) και βακτιρια ι ηφμεσ. Θ απομόνωςθ να 
γίνεται με spin-columns ςε 20 λεπτά. 
Αρχικι ποςότθτα δείγματοσ: 
0.5-30mg ιςτοφ, 
100-1x107 κφτταρα 
Απόδοςθ: ζωσ 100μg Total RNA. 
Ογκοσ ζκλουςθσ: 30-100 μl. 
Το κιτ να διατίκεται για 50 αντιδράςεισ 



 

152 
Rneasy micro kit Plus 

50 preps 

Ρλιρεσ Kit για τθν ταχεία απομόνωςθ Total RNA από μικρι ποςότθτα 
βιολογικοφ υλικοφ (κυττάρων ι ιςτϊν, όπωσ biopsies, FACS sorted 
cells, microdissected samples, fine needle aspirates κ.α.). Θ απομόνωςθ 
να γίνεται με MinEluteΤΜ spin-columns.Το κιτ να περιζχειcarrier RNA 
και  Rnase-free Dnase I εξαςφαλίηοντασ καλφτερθ απόδοςθ και 
υψθλότερθσ κακαρότθτασ RNA. To RNA που ςυλλζγεται να είναι 
ςυμπυκνωμζνο και ζτοιμο για χριςθ ςε μοριακζσ τεχνικζσ όπωσ real-
time RT-PCR, microarray analysis κ.α.Θ αρχικι ποςότθτα δείγματοσ να 
είναι:1 κφτταρο ζωσ 5x105 κφτταρα ι ζωσ 5mg ιςτοφΑπόδοςθ: ζωσ 
45μg RNAΟγκοσ ζκλουςθσ: 10-14 μlΤο κιτ να περιζχει:RNeasy MinElute 
Spin Columns, gDNA Eliminator Spin Columns, Collection Tubes, Carrier 
RNA, RNase-Free Water and BuffersΤο κιτ να διατίκεται για 50 
αντιδράςεισ 

153 
RNeasy MinElute 

Cleanup Kit 50 preps 

Ρλιρεσ Kit για τον κακαριςμό, αφαλάτωςθ και ςυμπφκνωςθ του RNA 
μετά τθν απομόνωςι του με κλαςςικζσ μεκόδουσ (π.χ. με χριςθ 
οργανικϊν διαλυτϊν) ι μετά από ενηυμικζσ αντιδράςεισ (π.χ. in vitro 
transcription, Dnase digestion, RNA  yophilis κ.α.). 
Ο κακαριςμόσ του RNA να επιτυγχάνεται με τθν χριςθ των ειδικά 
ςχεδιαςμζνων MinEluteΤΜ spin-columns μζςα ςε 15 λεπτά χωρίσ 
κατακριμνιςθ ι χριςθ speedvac. 
To RNA που ςυλλζγεται να είναι ςυμπυκνωμζνο και ζτοιμο για χριςθ 
ςε μοριακζσ τεχνικζσ υψθλισ ευαιςκθςίασ όπωσ real-time RT-PCR, 
microarray analysis κ.α. 
Δυνατότθτα κακαριςμοφ τουλάχιςτον 1pg ζωσ 45μg RNA. 
Ογκοσ ζκλουςθσ ζωσ 10 μl. 
Το κιτ να διατίκεται για 50 αντιδράςεισ 

154 
96-well 340 ul storage 

plate v bottom 
100/Case 

96 Well Clear V-Bottom Not Treated Polypropylene Storage Microplate, 
Plate withstands repeated freeze-thaws down to -20°C, 25/Pack, 
100/Case 



 

155 
Tubes for FACS 

1000/Case 

5mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, without Cap, Sterile, 
nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL, RNase/DNase-free, 
ςυμβατά με κυτταρομετρθτζσ BD, 125/Pack, 1000/Case 

156 
CELL STRAINERS 70μm  

1x50/Case 
70µm Cell Strainer,Sterilized by gamma irradiation, noncytotoxic, 
1x50/Case 

157 
15ML Conical tubes 

with case 1x500 

Κ ω ν ι κ ά, δοκιμαςτικά ςωλθνάρια Φυγοκεντρικά 15 ml, 120x17mm, 
βακμονομθμζνα, με χϊρο για αναγραφι ςτοιχείων και βιδωτό πϊμα 
που ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ςυςκευαςία, από πολυπροπυλζνιο (), 
αποςτειρωμζνα, ςε ςτατϊ. Ανκεκτικά ςε φυγοκζντριςθ 15.500 x g. 
Συςκευαςία 50 X 10 = 500 τεμάχια 

158 
50ML Conical tubes 

with case 1x300 

Κωνικά φυγοκεντρικά ςωλθνάρια 50 ml, 114x28mm, βακμονομθμζνα, 
με χϊρο για αναγραφι ςτοιχείων και βιδωτό πϊμα που 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ςυςκευςία, από πολυπροπυλζνιο ( ), 
αποςτειρωμζνα, ςε ςτατϊ. Ανκεκτικά ςε φυγοκζντριςθ 15.500 x g. 
Συςκευαςία 25 X 12 = 300 τεμάχια. 

159 
MICRO TUBES 1.5ML 
 (case of 5000pcs) 

Micro tube 1.5ml. Μικροςωλθνάρια με ενςωματωμζνο πιεςτό πϊμα, 
κωνικι βάςθ και εξωτερικι διαβάκμιςθ. Συςκευαςία 500 X 10 = 5000 
τεμάχια. 

160 
MICROTUBE 0.5ml  

(5000pieces) 

Micro tube 0.5ml μικροςωλθνάρια για μικροφυγόκεντρο, 
πολυπροπυλενίου, με κωνικό πυκμζνα , με ενςωματωμζνο πϊμα, 
χρϊματοσ λευκοφ. Φυγοκζντριςθ ζωσ 20.000xg. Συςκευαςία 1000 X 5 = 
5000 τεμάχια. 

161 
BLUE TIPS 

1ml(250bag/5000 
case) 

φγχθ πιπεττϊν 1000μl, λευκά, με διαβάκμιςθ ςτα 100,500 και 1000μl, 
ςυμμορφωμζνα με ISO 8655, κατάλλθλα για τουσ παρακάτω τφπουσ 
πιπεττϊν: Eppendorf 100-1000μl Response 4850 20 – 500μl και 50 – 
1000μl Gilson Pipetman 200-1000μl Βιοhit 200-1000μl Socorex 100 – 
1000μl Labsystem / Finnpipette 200 – 1000μl Oxford 200 – 1000μl 
Titertek plus 100-1000μl Brand 50 - 1000μl. Συςκευαςία 250 X 20 = 
5000 τεμάχια. 



 

162 
YELLOW TIPS 

200ml(500bag/10000c
ase) 

κωδ. είδουσ 70.760.002: φγχθ πιπεττϊν 200μl, λευκά, με διαβάκμιςθ 
ςτα 10,50 και 100μl, ςυμμορφωμζνα με ISO 8655, κατάλλθλα για τουσ 
παρακάτω τφπουσ πιπεττϊν: Eppendorf 2-20μl και 10 - 100μl Titerman 
Multichannel 5-50μl και25 – 200μl Response 4850 5 – 100μl 
Pipetman/Gilson(P20) 2 - 20μl (P100) 20 –100μl (P200) 20 - 200μl Biohit 
5 – 50μl Socorex 2 – 20μl, 10 – 100μl και 20 – 200μl Socorex 
Multichanel 20 –200μl και 10 – 100μl Labsystem orange/ Finnpipette 5 
- 40μl Labsystem yellow/ Finnpipette 40 – 200μl Titertek plus 5-
200μlκαι Titertek multichannel 5 – 200μl Βrand 2 - 100μl και Brand 
Multichannel 5 -200μl. Συςκευαςία 500 X 20 = 10000 τεμάχια. 

163 
Pipette tip 10μl 

neutral 
(1000/bag,10000case) 

φγχθ πιπεττϊν 10μl, λευκά, με διαβάκμιςθ ςτα 2 και 10μl, 
ςυμμορφωμζνα με ISO 8655, κατάλλθλα για τουσ παρακάτω τφπουσ 
πιπεττϊν: Eppendorf 0,1 – 2,5μl και 0,5 – 10μl Eppendorf 2 – 20μl, 
Gilson P2 0,1 – 2μl και P10 0,5 – 10μl Biohit 0,5 – 10μl Labsystem / 
Finnpipette 0,5 – 10μl και 0,2 – 2μl. Συςκευαςία 1000 X 10 = 10000 
τεμάχια. 

164 
Syringe filters 0,2mm 

50pcs 

Filtropur S Φίλτρα ςφριγγασ διαμζτρου πόρων 0,2μm, με μεμβράνθ 
επιφάνειασ 5,3cm2 από PES (PolyEtherSulfone), non-pyrogenic, non-
cytotoxic, αποςτειρωμζνο ςε ατομικι ςυςκευαςία. Συςκευαςία 50 X 
10 = 500 τεμάχια. 

165 Storage boxes (9x9) 
Κουτιά αποκικευςθσ μικροςωλθναρίων διαςτάςεων 1,5 και 2,0ml 135 
x 135 x 45mm, από πλαςτικοποιθμζνο χαρτόνι, 81 κζςεων (9 x 9). 
Συςκευαςία 1 X 120 = 120 τεμάχια. 

166 
Serological pipettes 

25ml(200 piece/case) 

Ορολογικζσ πιπζττεσ 25ml, διπλά βακμονομθμζνεσ ανά 0,2ml, για 
εφκολθ χριςθ τόςο ςτο γζμιςμα όςο και ςτο άδειαςμα. Αρνθτικι 
διαβάκμιςθ για αφξθςθ του οφζλιμου όγκου. Ελεφκερεσ πυρετογόνων, 
endotoxin-free, non-cytotoxic, κατάλλθλεσ για κυτταροκαλλιζργειεσ, με 
βαμβάκι ςτο επιςτόμιο, αποςτειρωμζνεσ ςε ατομικι ςυςκευαςία. 
Συςκευαςία 25 X 8 = 200 τεμάχια. 



 

167 
SEROLOGICAL 

PIPETTES,10ML(PACK 
OF 500) 

Ορολογικζσ πιπζττεσ 10ml, διπλά βακμονομθμζνεσ ανά 0,1ml, για 
εφκολθ χριςθ τόςο ςτο γζμιςμα όςο και ςτο άδειαςμα. Αρνθτικι 
διαβάκμιςθ για αφξθςθ του οφζλιμου όγκου. Ελεφκερεσ πυρετογόνων, 
endotoxin-free, non-cytotoxic, κατάλλθλεσ για κυτταροκαλλιζργειεσ, με 
βαμβάκι ςτο επιςτόμιο, αποςτειρωμζνεσ ςε ατομικι ςυςκευαςία. 
Συςκευαςία 50 X 10 = 500 τεμάχια. 

168 
SEROLOGICAL 

PIPETTES,5ML (PACK 
OF 500) 

Ορολογικζσ πιπζττεσ 5ml, διπλά βακμονομθμζνεσ ανά 0,1ml, για 
εφκολθ χριςθ τόςο ςτο γζμιςμα όςο και ςτο άδειαςμα. Αρνθτικι 
διαβάκμιςθ για αφξθςθ του οφζλιμου όγκου. Ελεφκερεσ πυρετογόνων, 
endotoxin-free, non-cytotoxic, κατάλλθλεσ για κυτταροκαλλιζργειεσ, με 
βαμβάκι ςτο επιςτόμιο, αποςτειρωμζνεσ ςε ατομικι ςυςκευαςία. 
Συςκευαςία 50 X 10 = 500 τεμάχια. 

169 WETTEX ΟΛΛΟ 10Μ WETTEX ΟΛΛΟ 10Μ 

170 
ΑΗΑΧ ULTRA 15600ML 

LEMON 
ΑΗΑΧ ULTRA 15600ML LEMON 

171 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 

100mx30cm 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 100mx30cm 

172 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΧΑΤΙ 

2 Χ 4,5 ΚΙΛΑ 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΧΑΤΙ 2 Χ 5 ΚΙΛΑ 

173 
ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ ΟΗ 

4lt 
ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ ΟΗ 4lt 

174 
ΜΕΜΒΑΝΘ 

ΤΟΦΙΜΩΝ VELER 
250mx30cm C.BOX 

ΜΕΜΒΑΝΘ ΤΟΦΙΜΩΝ VELER 250mx30cm C.BOX 

175 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΕΣ 

80 Χ 120 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΕΣ 80 Χ 120 

176 
ΣΦΟΥΓΓΑΆΚΙ 

ΡΑΣΙΝΟ ΚΙΤΙΝΟ 
VILEDA 

ΣΦΟΥΓΓΑΆΚΙ ΡΑΣΙΝΟ ΚΙΤΙΝΟ VILEDA 

177 
ΧΛΩΙΝΘ ΛΕΜΟΝΙ 

2000ML 
ΧΛΩΙΝΘ ΛΕΜΟΝΙ 2000ML 

178 ΨΕΚΑΣΤΘΙ ΧΕΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΘΙ ΧΕΙΟΣ 

179 
OCT COMPOUND 

125ml 
O.C.T. compound, mounting media for cryotomy 

180 
ΚΑΛΥΡΤΙΔΕΣ 24Χ60 

pk100 

Καλυπτρίδεσ ορκογϊνιεσ / 24x60x0.13-0.16mm / Hydrolytic Class 1 for 
in vitro diagnostic applications / διαφανείσ / low alkaline strength / low 
autofluorescence / low flatness deviations  



 

181 
ΚΑΣΣΕΤΕΣ 

ΣΚΙΝΩΣΘΣ(PACK OF 
1500) 

ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΣΚΙΝΩΣΘΣ(PACK OF 500) 

182 Formalin (BDH)5lt 
Formula: CH₂ODensity: 1.01 g/cm³ (20 °C)Flash Pt: 64 Storage 
Temperature: AmbientMDL Number: MFCD00003274CAS Number: 50-
00-0EINECS: 200-001-8UN: 0000 

183 
Phenol AnalaR 
NORMAPUR® 

analytical reagent 1KG 

MDL Number: MFCD00002143 
CAS Number: 108-95-2 
EINECS: 203-632-7 
UN: 1671 
ADR: 6.1,II 
REACH: 01-2119471329-32 
Merck Index: 12,07390 

184 PAP-PEN 1 PC  

Ειδικόσ μαρκαδόροσ ςιμανςθσ πλακιδίων. 
 
Να είναι κατάλλθλο για immunostaining, PAP method, ABC method, 
ASD method, enzyme and frozen section μεκόδουσ. 
 
Θ χρϊςθ νNα είναι αδιάλυτθ ςτθν ακετόνθ και ςε αλκοόλεσ και να 
μπορεί να απομακρυνκεί με χριςθ ξυλενίου μετά τθν διαδικαςία 
χρϊςθσ. 

185 
0.2ml individual PCR 
Tubes Flat cap, 1000 

tubes 

Σωλθνάρια για PCR , όγκου 0,2 ml, με πολφ λεπτά τοιχϊματα και με 
επίπεδο καπάκι. Να είναι ελεφκερα DNase, RNase, pyrogen , 
lubricants, dyes, heavy metals. Να διατίκενται ςε ςυςκευαςία των 
1000 τεμαχίων. 

186 
Slide Box for 100 

Slides 
Κουτί για αποκικευςθ 100 slides, διαςτάςεων 222x171x33mm. 



 

187 
Luminata Crescendo 

Western HRP 
substrate, 500 mL 

 Διάλυμα χθμειοφωταφγειασ με HRP (Luminata Chemiluminescent HRP 
Substrate ), κατάλλθλο για Western Blot. Να είναι 
προαναμεμειγμζνο.Να ζχει υψθλι ευαιςκθςία, 1 - 3pg.Το ςιμα να 
διαρκεί για τουλάχιςτον 3 ϊρεσ.Να είναι ςτακερό ςτουσ 4oC για 
τουλάχιςτον ζνα χρόνο.Σε ςυςκευαςία  500ml. 

188 

APC/Cy7 anti-mouse 
CD45, Rat IgG2b, 

kappa, Clone: 30-F11 
100 µg 

 Clone: 30-F11. Isotype: Rat IgG2b, κ. RUO. 

189 
APC/Fire™ 750 anti-
mouse CD31 100 µg 

 Clone: 390. Isotype: Rat IgG2a, κ. RUO. 

190 
Alexa Fluor® 647 anti-

mouse CD55 (DAF) 
Antibody 100 μg/ kit   

 Clone: RIKO-3. Isotype:Armenian Hamster IgG. RUO. 

191 
Alexa Fluor 647 anti-

mouse CD90.2 
Antibody 100 μg/ kit  

 Clone: 30-H12. Isotype: Rat IgG2b, κ. RUO. 

192 
Biotin anti-mouse 
CD90.2 Antibody 

500 μg/ kit     
 Clone: 30-H12. Isotype: Rat IgG2b, κ. RUO. 

193 
APC/Cy7 Streptavidin 

100 μg/ kit      

Reactivity Mouse, Human, Rat Formulation Phosphate-buffered 
solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide. Preparation 
Streptavidin is conjugated with APC/Cy7 under optimal conditions. The 
solution is free of unconjugated APC/Cy7. Concentration 0.2 mg/ml 
(concentration relates to the Streptavidin only component of the 
conjugate) 

194 
Oligo d(T)18 mRNA 
Primer 5 A260 units 

Oligo d(T)18 mRNA Primer να παρζχεται ωσ ζνα λυοφιλοποιθμζνο άλασ 
τριαικυλαμμωνίου και να γίνεται αναςφςταςθ με νερό. Συςκευαςία 
των 5 A260 units = 185 µg ι 34.15 nmoles 



 

195 DMEM 10x 500ml 
DMEM (10x) with 4.5 g/l glucose, without NaHCO3, without L-
glutamine, without sodium pyruvate, 500ml 

196 FBS 
Fetal Bovine Serum (FBS) (EU-approved) - 500 mlTested for Endotoxin, 
Mycoplasma, Bacterial L-forms, Viral contamination, Viral antibodies 
against BVD-MD, BHV-1, PI-3 

197 
di-potassium 

hydrogen phosphate 
500g 

di-Potassium Hydrogen Phosphate anhydrous βιοχθμικισ κακαρότθτασ 
min. 99% ςε ςυςκευαςία των 500gr 

198 
AGAROSE LOW EEO 

500g  

Agarose low EEO (Agarose Standard) - 500gr 
ελεφκερθ από Dnases/Rnases/Proteases 
Κατάλλθλο για αναλυτικά και παραςκευαςτικά gels, πειράματα 
blotting 
Gel point (1,5% Gel): 36 ± 1.5°C 
EEO: 0.09-0.13 
Ικανότθτα διαχωριςμοφ ςε 1X TBE Buffer: 50-15.000bp 
Ικανότθτα διαχωριςμοφ ςε  1X TAE Buffer: 50-20.000bp 

199 
BIJOUX TUBES 700 

τεμαχίων 

Test tube bijoux 7ml, πολυςτυρενίου, διαςτάςεων 18/50mm, 
(δ/lengh), με βιδωτό καπάκι και ετικζτα, αποςτειρωμζνα ςε 
ςυςκευαςία των 700 τεμαχίων 

200 
UNIVERSAL TUBES 

packof 400 

ςωλθνάρια πολυςτυρενίου, UNIVERSAL, 30ML, διαςτάςεων 24,0/90 
MM, με ετικζτα, αποςτειρωμζνα, αυτοςτεκοφμενα, ςε ςυςκευαςία 
των 400 τεμαχίων 

201 
Pasteur pipettes 250 

τεμ./ ςυςκ. 
Pasteur, κλειςτζσ 230mm, με βαμβάκι, γυάλινεσ, ςτείρεσ, 250 τεμ./ 
ςυςκ. 

202 
Combitips advanced 
5,0 mL (color code: 
blue)4 bags × 25 pcs 

 φγχθ όγκου 5ml τφπουCombitips, κατάλλθλα για επαναλθπτικζσ 
πιπζτεσ τθσEppendorf, να ζχουν ακρίβεια ±3% ςτα 50ul και εφροσ 
όγκου 50-1000ul ςε βιματα των 50ul, ςυςκ/α 4 ςακοφλεσ x 25 τμχ 

203 
Real-time PCR plates 

20 τμχ 
 PCR plates τφπου low profile & unskirted, όγκου 150ul με λευκά 
βοκρία, αποςτειρϊςιμα ςτουσ 121 °C/ 20min, ςυςκευαςία 20 τμχ 

204 

Combitips advanced 
10,0 mL (color code: 
orange) 4 bags × 25 

pcs 

φγχθ όγκου 10ml τφπουCombitips, κατάλλθλα για επαναλθπτικζσ 
πιπζτεσ τθσEppendorf, να ζχουν ακρίβεια ±3% ςτα 100ul και εφροσ 
όγκου 100-2000ul ςε βιματα των 100ul, ςυςκ/α 4 ςακοφλεσ x 25 τμχ 



 

205 
AUTOCLAVE ΤΑΕ 

50mmX19mm 
size   50 m × 19 mm 

206 
ΓΑΝΤΙΑ NITRILE EXTRA 

LIGHT SMALL 

Γάντια Nitrile / Χωρίσ Ροφδρα / Εξεταςτικά / Αμφιδζξια / Μωβ χρϊμα / 
0.10-0.14mm πάχοσ / AQL <= 1.5 / Residual powder <= 2mg/γάντι / 
Μικοσ ~240mm / Δφναμθ ςχιςιματοσ ~6N / Συμμόρφωςθ με EN 420, 
455-1, 455-2, 455-3, 374-1, 374-2, 374-3, 388, 89/686/EEC, 1993/42/EC 
amended by 2007/47/EC, EC 1935/2004 / Μζγεκοσ small 

207 
ΓΑΝΤΙΑ NITRILE EXTRA 

LIGHT MEDIUM 

Γάντια Nitrile / Χωρίσ Ροφδρα / Εξεταςτικά / Αμφιδζξια / Μωβ χρϊμα / 
0.10-0.14mm πάχοσ / AQL <= 1.5 / Residual powder <= 2mg/γάντι / 
Μικοσ ~240mm / Δφναμθ ςχιςιματοσ ~6N / Συμμόρφωςθ με EN 420, 
455-1, 455-2, 455-3, 374-1, 374-2, 374-3, 388, 89/686/EEC, 1993/42/EC 
amended by 2007/47/EC, EC 1935/2004 / Μζγεκοσ medium 

208 
ΓΑΝΤΙΑ NITRILE EXTRA 

LIGHT LARGE 

Γάντια Nitrile / Χωρίσ Ροφδρα / Εξεταςτικά / Αμφιδζξια / Μωβ χρϊμα / 
0.10-0.14mm πάχοσ / AQL <= 1.5 / Residual powder <= 2mg/γάντι / 
Μικοσ ~240mm / Δφναμθ ςχιςιματοσ ~6N / Συμμόρφωςθ με EN 420, 
455-1, 455-2, 455-3, 374-1, 374-2, 374-3, 388, 89/686/EEC, 1993/42/EC 
amended by 2007/47/EC, EC 1935/2004 / Μζγεκοσ large 

209 
SUPERFROST PLUS 

MICROSCOPE SLIDES 

Adhesion slides / Για κατεψυγμζνουσ ιςτοφσ / Με μόνιμο κετικό φορτίο 
/ επεξεργαςμζνα άκρα 90ο / Κατάλλθλο για ιςτοφσ πάχουσ 2-5μm / 
Διαςτάςεισ 76x26x1mm / Συμμόρφωςθ με ISO 15223-1 



 

210 
FLASKS 175CM2 WITH 

FILTER PACK OF30 

Φλάςκεσ κυτταροκαλλιζργειασ από PS / επιφάνεια ~175cm2 / Ειδικά 
επεξεργαςμζνθ επιφάνεια για προςκόλλθςθ και ανάπτυξθ κυττάρων / 
Ριςτοποιθτικό ανά παρτίδα ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα 
προςκόλλθςθσ θ οποία να αποδεικνφεται από τεςτ με 4 διαφορετικοφσ 
τφπουσ κυττάρων (3 τφπουσ για monolayer formation & 1 για cloning 
efficiency) / Επίπεδο ςτειρότθτασ SAL 10-6 / Non cytotoxic / Non 
pyrogenic / USP Class VI / Το καπάκι να διακζτει υδρόφοβο 
αποςτειρωτικό φίλτρο 0.2 ι 0.22μm για τθν ανταλλαγι αζρα με το 
περιβάλλον χωρίσ να επιμολφνονται τα κφτταρα 

211 
FLASKS 75CM2 WITH 
FILTER PACK OF 100 

Φλάςκεσ κυτταροκαλλιζργειασ από PS / επιφάνεια ~75cm2 / Ειδικά 
επεξεργαςμζνθ επιφάνεια για προςκόλλθςθ και ανάπτυξθ κυττάρων / 
Ριςτοποιθτικό ανά παρτίδα ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα 
προςκόλλθςθσ θ οποία να αποδεικνφεται από τεςτ με 4 διαφορετικοφσ 
τφπουσ κυττάρων (3 τφπουσ για monolayer formation & 1 για cloning 
efficiency) / Επίπεδο ςτειρότθτασ SAL 10-6 / Non cytotoxic / Non 
pyrogenic / USP Class VI / Το καπάκι να διακζτει υδρόφοβο 
αποςτειρωτικό φίλτρο 0.2 ι 0.22μm για τθν ανταλλαγι αζρα με το 
περιβάλλον χωρίσ να επιμολφνονται τα κφτταρα 

212 
Nunc EasYFlask 25cm2 

case of 200 

Φλάςκεσ κυτταροκαλλιζργειασ από PS / επιφάνεια ~25cm2 / Ειδικά 
επεξεργαςμζνθ επιφάνεια για προςκόλλθςθ και ανάπτυξθ κυττάρων / 
Ριςτοποιθτικό ανά παρτίδα ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα 
προςκόλλθςθσ θ οποία να αποδεικνφεται από τεςτ με 4 διαφορετικοφσ 
τφπουσ κυττάρων (3 τφπουσ για monolayer formation & 1 για cloning 
efficiency) / Επίπεδο ςτειρότθτασ SAL 10-6 / Non cytotoxic / Non 
pyrogenic / USP Class VI / Το καπάκι να διακζτει υδρόφοβο 
αποςτειρωτικό φίλτρο 0.2 ι 0.22μm για τθν ανταλλαγι αζρα με το 
περιβάλλον χωρίσ να επιμολφνονται τα κφτταρα 



 

213 
Nunc Lab-Tek II 

Chamber Slide System 
case of 16 

Καλυπτρίδα μικροςκοπίου 8 καλάμων αποςτειρωμζνθ με 
αποςπϊμενουσ καλάμουσ / υάλινθ καλυπτρίδα RS Glass 74x25mm με 
κάλαμο και καπάκι από PS / επιφάνεια καλλιζργειασ 0.7cm2 / όγκοσ 
0.2-0.5mL / επεξεργαςμζνθ επιφάνεια για κυτταροκαλλιζργεια 

214 
GeneRuler™ 100bp 
DNA Ladder 50 µg 

GeneRuler 100 bp DNA Ladder, 100 bp to 1000 bp, is recommended for 
sizing and approximate quantification of a wide range of double-
stranded DNA on agarose or polyacrylamide gels. The ladder is a 
mixture of chromatography-purified individual DNA fragments. 
GeneRuler 100bp DNA Ladder can be labeled radioactively with T4 
Polynucleotide Kinase  

215 
Restore Western Blot 

Stripping Buffer 500ml 

Restore Western Blot Stripping Buffer• Saves time—no need to re-run 
gels and blots• Saves costly sample—re-probe the membrane using the 
same target sample• Effective—formulation is more efficient at 
stripping antibodies than homemade buffers• Gentle—does not 
damage the target antigen during stripping allowing efficient 
reprobing• Odor-free—no mercaptans means no acrid 
odorsΣυςκευαςια 500ml 

216 
123count eBeads 100 

tests 

123count eBeads™ Counting Beads 
Μικροςωματίδια 7 μm που περιζχουν ζγκλειςτεσ χρωςτικεσ ςυμβατζσ 
με μπλε (488 nm) και ιϊδεισ (405 nm) πθγζσ διζγερςθσ και εκπζμπουν 
φκοριςμό μεταξφ περίπου 500 nm και 750 nm. Να παρζχονται ςε 
γνωςτι ςυγκζντρωςθ ςε 0,05% Tween-20 με 2 mM αηίδιο του νατρίου. 
Συςκευαςια 100 test 



 

217 
Anti-Mouse CD201 

(EPCR) APC (eBio1560) 
25 µg 

CD201 (EPCR) Monoclonal Antibody 
Clone 1560, Conjugate APC, Form Liquid, Concentration 0.2 mg/mL, 
Purification Affinity chromatography,  
Species reactivity: Mouse, Published species: Human, Mouse, Host / 
Isotype: Rat / IgG2b, kappa 
TESTED APPLICATIONS DILUTION: Flow Cytometry (Flow) 0.5 µg/test 
PUBLISHED APPLICATIONS: Flow Cytometry, Miscellaneous PubMed 
(MISC)  
Συςκευαςια 25 μgr 

218 
Anti-Mouse CD326 

(EpCAM) APC-eFluor® 
780 100μg 

CD326 (EpCAM) Monoclonal AntibodyTESTED APPLICATIONS/ 
DILUTION: Flow Cytometry (Flow) 0.125 µg/testPUBLISHED 
APPLICATIONS: Flow Cytometry, Immunohistochemistry (IHC), 
Functional Assay (FN), Miscellaneous PubMed (MISC), 
Immunoprecipitation (IP) Species reactivity:Mouse, Published species: 
Mouse, Host / Isotype: Rat / IgG2a, kappaClone: G8.8, Conjugate APC-
eFluor® 780, Form: Liquid, Concentration: 0.2 mg/mLPurification: 
Affinity chromatography, Storage buffer: PBS, pH 7.2Συςκευαςια 100μg 

219 
Anti-Mouse 

Podoplanin eFluor® 
660 100μg 

Podoplanin Monoclonal Antibody 
TESTED APPLICATIONS/ DILUTION: Flow Cytometry (Flow) 0.125 µg/test 
PUBLISHED APPLICATIONS: Flow Cytometry, Immunofluorescence (IF), 
Miscellaneous PubMed (MISC), Immunohistochemistry (IHC), 
Functional Assay 
Species reactivity:Mouse, Published species: Mouse, Host / Isotype: 
Syrian hamster / IgG 
Clone 8.1.1, Conjugate eFluor® 660, Form: Liquid, Concentration: 0.2 
mg/mL, Purification: Affinity chromatography, Storage buffer: PBS, pH 
7.2, with 0.1% gelatin 
Συςκευαςια 100μgr 



 

220 
TER119 APC-e780 

100μg 

TER-119 Monoclonal Antibody  
TESTED APPLICATIONS/DILUTION: Flow Cytometry (Flow) 0.5 µg/test 
PUBLISHED APPLICATIONS: Flow Cytometry (Flow)  
Species reactivity: Mouse, Published species: Human, Mouse, Host / 
Isotype: Rat / IgG2b, kappa 
Clone: TER-119, Conjugate APC-eFluor® 780, Form: Liquid, 
Concentration: 0.2 mg/mL 
Purification: Affinity chromatography 
Συςκευαςια 100μgr 

221 
Streptavidin Alexa 
Fluor 647 0,5ML 

Streptavidin, Alexa Fluor® 647 ConjugateAlexa Fluor® 647 streptavidin 
conjugate has Ex/Em maxima of ~ (650/668)• Bright, photostable 
fluorescence• High solubility in aqueous solutions• Ideal for western 
blots, flow cytometry, imaging and microscopy, microplate assays and 
moreΣυςκευαςια 0,5ml 



 

222 

Goat anti-Rabbit IgG 
(H+L) Secondary 

Antibody, Alexa Fluor® 
647 conjugate 500µL 

Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa 
Fluor 647, 500μl 
να πλθρει τισ κατωκι προδιαγραφεσ  
Tested species reactivity Rabbit 
Published species reactivity Not Applicable 
Host / Isotype Goat / IgG 
Class Polyclonal 
Type Secondary Antibody 
Immunogen Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains 
Conjugate Alexa Fluor® 647 
Form liquid 
Concentration 2 mg/ml 
Purification purified 
Storage buffer PBS, pH 7.5 
Contains 5mM sodium azide 
Target IgG 
Cross Adsorption Against human IgG, human serum, mouse IgG, mouse 
serum and bovine serum 
Antibody Form Whole Antibody 
Tested Applications Dilution * 
Flow Cytometry (Flow) 1-10 µg/mL 
Immunofluorescence (IF) 1-10 µg/mL 



 

223 

Goat anti-Rat IgG 
(H+L) Secondary 

Antibody, Alexa Fluor® 
647 conjugate 500µL 

Goat anti-Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa 
Fluor 647,  Συςκευαςια 500μlΝα πλθρει τισ παρακατω προδιαγραφεσ: 
Tested species reactivity RatPublished species reactivity Not 
ApplicableHost / Isotype Goat / IgGClass PolyclonalType Secondary 
AntibodyImmunogen Gamma Immunoglobins Heavy and Light 
chainsConjugate Alexa Fluor® 647Form LiquidConcentration 2 
mg/mlPurification purifiedStorage buffer PBS, pH 7.5Contains 5mM 
sodium azideTarget IgGCross Adsorption Against mouse IgG, mouse 
serum and human serum prior to conjugationAntibody Form Whole 
AntibodyTested Applications Dilution *Immunocytochemistry (ICC) 1-10 
µg/mlImmunofluorescence (IF) 1-10 µg/mLImmunohistochemistry (IHC) 
1-10 µg/mlImmunoprecipitation (IP) 1:1000Western Blot (WB) Assay 
Dependent 

224 
100mM dNTPs set 4 x 

0.25 mL 

dNTP Set 100 mM Solutions 
Κακαροτθτα μεγαλφτερθ από 99% (επιβεβαιωςθ με HPLC) 
Ελευκερα από ανκρϊπινο και E. coli DNA 
Συςκευαςια 4 x 0.25 mL 



 

225 
Platinum Sybr Green 
qPCR Supermix(500 

reactions) 

Platinum Sybr Green qPCR Supermix–sensitive amplification from as 
few as 10 copies of target –100% dUTP and UDG enzyme for superior 
control of carryover contamination, saving time by reducing the 
number of failed experiments–Separate tubes of ROX reference dye 
and BSA for easy optimization on 96-well plates and glass capillary tube 
instruments –SYBR® Green I dye for simple and easy detection of real-
time productτο κιτ να περιλαμβανει Platinum® SYBR® Green qPCR 
SuperMix-UDG (12.5 mL)• 50 mM Magnesium Chloride (2 × 1 mL)• ROX 
Reference Dye (500 µL)• 20X BSA (1.3 mL)Συςκευαςια 500 αντιδραςεισ 

226 
DNase/RNase-FREE 
DISTILLED WATER 

500ML 

UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water 
Designed for use in all molecular biology applications. It is 0.1-µm 
membrane-filtered and tested for DNase and RNase activity. 
Performance and quality testing: No DNase, RNase, or protease activity 
detected. Routinely monitored for compliance with current USP 
monograph test requirements for Water for Injection (WFI). 
Συςκευαςια 500ml 

227 TRIzol® Reagent 100ml 

TRIzol® Reagent  
complete, ready-to-use reagent for the isolation of high-quality total 
RNA or the simultaneous isolation of RNA, DNA, and protein from a 
variety of biological samples 
performs well with small quantities of tissue (50–100 mg) and cells (5 × 
106), as well as with large quantities of tissue (≥1 g) and cells (>107) 
comes with prototcols for purification from samples of human, animal, 
plant, or bacterial origin 
Συςκευαςια 100ml 



 

228 
CD34 Monoclonal 

Antibody (RAM34), 
Biotin 50μg 

CD34 Monoclonal Antibody TESTED APPLICATIONS/ DILUTION: Flow 
Cytometry (Flow) 1 µg/testPUBLISHED APPLICATIONS: 
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Miscellaneous 
PubMed, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, 
Immunoprecipitation, Species reactivity: Mouse, Published species: 
Goat, Mouse, Host / Isotype: Rat / IgG2a, kappaClone: RAM34, 
Conjugate Biotin, Form: Liquid, Concentration 0.5 mg/mL, Purification: 
Affinity chromatography, Storage buffer: PBS, pH 7.2, with 0.1% 
gelatinΣυςκευαςια 50μgr 

229 
Intracellular Fixation & 

Permeabilization 
Buffer Set 1 kit 

Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set 
Συςκευαςια 1κιτ 

230 
Trypsin-EDTA (0.25%), 

Phenol red 500mL 

Trypsin-EDTA (0.25%), με phenol red 
Osmolality: 270 - 320 mOsm/kg,  
Tests Performed: In Vitro Bioassay 
pH Range: 7.2 - 8.0 
Να καταςκευάηεται ςε εγκατάςταςθ ςυμβατι με cGMP, 
καταχωρθςμενθ ςτο FDA ωσ καταςκευαςτισ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων και  πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 
Συςκευαςια 500 ml 

231 
Advanced DMEM/F-12 

500 mL 

Advanced DMEM/F-12. ςυςκευαςια 500ml. Να πλθρει τισ παρακατω 
προδιαγραφεσ 
Glutamine: No Glutamine 
Phenol Red Indicator: Phenol Red 
Form: Liquid 
HEPES Buffer: No HEPES 
Sodium Pyruvate Additive: Sodium Pyruvate 
Serum Supplementation: Advanced (Reduced Serum) 
Glucose: High Glucose 
Green Features: Fewer resources used, Less waste 



 

232 
DPBS (10X), no 

calcium, no 
magnesium 500 mL 

DPBS (10X), no calcium, no magnesium, for in vitro diagnostic use (να 
επιςυναπτεται ςχετικο πιςτοποιθτικο). Να πλθρει τισ κατωκι 
προδιαγραφεσForm: LiquidInorganic Salts: No Calcium, No 
MagnesiumConcentrated: 10 XPhenol Red Indicator: No Phenol 
RedClassification: Animal Origin-FreeOsmolality: 2500 - 2900 
mOsm/kgSodium Pyruvate Additive: No Sodium PyruvatepH Range: 6.0 
- 7.0Green Features: Fewer resources used, Less wasteΣυςκευαςια 
500ml 

233 
HBSS WITHOUT C/M 

(1Χ)500ML 

HBSS, no calcium, no magnesium, for in vitro diagnostic use (να 
επιςυναπτεται ςχετικο πιςτοποιθτικο). Να πλθρει τισ κατωκι 
προδιαγραφεσ 
Classification: Animal Origin-Free 
Concentrated: 1 X 
Form: Liquid 
Inorganic Salts: No Calcium, No Magnesium 
Osmolality: 260 - 310 mOsm/kg 
Phenol Red Indicator: Phenol Red 
pH Range: 7.0 - 7.4 
Green Features: Fewer resources used, Less waste 
Συςκευαςια 500ml 

234 
L-GLUTAMINE(100X) 

100 mL 
L-GLUTAMINE, 200mM, 100X 
Συςκευαςια 100ml 

235 
MEM non-essential 
amino acids (100x) 

100 mL 

MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X), χωρισ Γλουταμινθ 
Συςκευαςια 100ml 

236 
Penicillin/Streptomyci

n solution, 10000u   
100 mL 

Penicillin/Streptomycin solution, 10000u (100X) 
ςυςκευαςια: 100ml 

237 
Antibiotic-Antimycotin 

100x 100 mL 

Antibiotic-Antimycotin  100x (10,000 units/mL of penicillin, 10,000 
µg/mL of streptomycin, and 25 µg/mL of  Amphotericin B) 
Συςκευαςια 100ml 



 

238 
6well cell culture 
plates 50plates 

Ρλάκεσ κυτταροκαλλιζργειασ 6 κζςεων με καπάκι από πολυςτυρζνιο, 
με αλφαρικμθτικζσ ενδείξεισ, αποςτειρωμζνεσ ανά μία, χωρίσ 
πυρετογόνα. Ελεγμζνεσ με κυτταρικι ςειρά κθλαςτικϊν για τθν 
προςκόλθςθ και ανάπτυξθ των αποικιϊν. 

239 
48WELL PLATE Τ.C. 

TREATED 100pcs/case 

Ρλάκεσ κυτταροκαλλιζργειασ 48 κζςεων με καπάκι από πολυςτυρζνιο, 
με αλφαρικμθτικζσ ενδείξεισ, αποςτειρωμζνεσ ανά μία, χωρίσ 
πυρετογόνα. Ελεγμζνεσ με κυτταρικι ςειρά κθλαςτικϊν για τθν 
προςκόλθςθ και ανάπτυξθ των αποικιϊν. Συςκευαςία των 100 πλακϊν 

240 
CELL CULTURE 

CLUSTER 96 WELL FB 
50pcs/case 

Ρλάκεσ κυτταροκαλλιζργειασ 96 κζςεων με καπάκι από πολυςτυρζνιο, 
με αλφαρικμθτικζσ ενδείξεισ, αποςτειρωμζνεσ ανά μία, χωρίσ 
πυρετογόνα. Ελεγμζνεσ με κυτταρικι ςειρά κθλαςτικϊν για τθν 
προςκόλθςθ και ανάπτυξθ των αποικιϊν. Συςκευαςία των 50 πλακϊν 

241 
CELL CULTURE DISHES 
60X15mm Case of 500 

Τρυβλία κυτταροκαλλιζργειασ διαμζτρου 60mm από πολυςτυρζνιο, 
φψουσ 15mm, με καπάκι με αεραγωγοφσ, αποςτειρωμζνα ανά 20, 
χωρίσ πυρετογόνα, επίπεδο αποςτείρωςθσ SAL = 10-5. Ελεγμζνεσ με 
κυτταρικι ςειρά κθλαςτικϊν για τθν προςκόλθςθ και ανάπτυξθ των 
αποικιϊν 

242 
CULT. DISH 

100X20mm, 55cm2 
Case of 500 

Τρυβλία κυτταροκαλλιζργειασ διαμζτρου 100mm από πολυςτυρζνιο, 
φψουσ 20mm, με καπάκι με αεραγωγοφσ, αποςτειρωμζνα ανά 20, 
χωρίσ πυρετογόνα, επίπεδο αποςτείρωςθσ SAL = 10-5. Ελεγμζνεσ με 
κυτταρικι ςειρά κθλαςτικϊν για τθν προςκόλθςθ και ανάπτυξθ των 
αποικιϊν 

243 
150mm TC dishes Case 

of 60 

Τρυβλία κυτταροκαλλιζργειασ διαμζτρου 150mm από πολυςτυρζνιο, 
φψουσ 25mm, με καπάκι με αεραγωγοφσ, αποςτειρωμζνα ανά 5, χωρίσ 
πυρετογόνα, επίπεδο αποςτείρωςθσ SAL = 10-5. Ελεγμζνεσ με 
κυτταρικι ςειρά κθλαςτικϊν για τθν προςκόλθςθ και ανάπτυξθ των 
αποικιϊν 

244 
CELL LIFTER 1.9X18CM 

Case of 100 

Cell lifter κατάλλθλο για τθν αποκόλλθςθ των κυτταρο-καλλιεργειϊν 
από τρυβλία, μικουσ 18cm τουλάχιςτον και πλάτουσ τουλάχιςτον 
1.9cm, αποςτειρωμζνα ανά ζνα, χωρίσ πυρετογόνα 



 

245 

250mL Vacuum 
Filter/Storage Bottle 

System, 0.22µm PACK 
OF 12 

Σφςτθμα φιλτραρίςματοσ κενοφ που να αποτελείται από χωνί 
διικθςθσ 250ml και φιάλθ ςυλλογισ 250ml. Θ μεμβράνθ διικθςθσ να 
είναι τετράγωνθ 49.5mm από Νιτρικι Κελουλόηθ (CN), με πόρο 
0.22μm, αποςτειρωμζνα ανά ζνα, χωρίσ πυρετογόνα, επίπεδο 
αποςτείρωςθσ SAL 10-5 

246 
SODIUM 

BICARBONATE 7.5% 
100 mL 

Sodium Bicarbonate 7.5% solution 
ςυςκευαςια 100ml 

247 
CRYOGENIC VIAL 

2.0ML  Case of 500 

Σωλθνάρια κρυοκατάψυξθσ από πολυπροπυλζνιο 2ml, με εςωτερικό 
βίδωμα και κοίλο πυκμζνα, ελεφκερα από DNAse/RNAse και 
πυρετογόνα, αποςτειρωμζνα ανά 50 με δείκτθ αποςτείρωςθσ SAL 10-
5. Να μποροφν να ςτακοφν.  Συςκευαςία 50 τεμαχίων 

248 
TMB Substrate Kit 400 

mL 

TMB Substrate Kit 
• Available in traditional or ready-to-use formulations 
• No additional reagents or filtering required 
• Non carcinogenic 
• Various levels of sensitivity and development speed to suit any assay 
• No DMF or DMSO present in the reagents 
Συςκευαςια 400ml 

249 
Water for injection 

(WFI) 1lt 
Διαλφτθσ για ενζςιμο. Στείρο, ελεφκερο βςκτθριακϊν ενδοτοξινϊν. 

250 
Sodium dodecyl 

sulfate (SDS)  500g 

CAS 151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6 
Electrophoresis Pass Test 
Assay Percent Range as Fatty Alcohol Sulfate) >=99% 
Molecular Formula C12H25NaO4S 
Formula Weight 288.38 

251 
Petri dishes 

90mm(1X720) 
Petri dishes 90mm(1X720) 

252 Timers 1pc 

Three separate timers in one instrument. 
Count down / count up. 
Audible alarm sounds when zero is reached. 
12 / 24 h clock. 
Dimensions: 83 x 70 x 80 mm. 
Weight 80 g. 



 

253 
Sodium phosphate 

dibasic anhydrous 1kg 

CAS 7558-79-4 
Assay Percent Range ≥99.0 % 
Formula Weight 141.96 
Chemical Name or Material Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous 

254 
Acetone for 

analysis(2,5L) 

CAS 67-64-1Boiling Point 56°C/132.8°FColor ColorlessFormula Weight 
58.08g/molMelting Point −95°C/−139°FpH 7Physical Form LiquidMDL 
Number 8765Molecular Formula C3H6OVapor Density 2 

255 
Ammonium 

persulfate, 99+% 100 
GR 

CAS 7727-54-0 
Molecular Formula H8N2O8S2 
Formula Weight 228.19 
SynonymAmmonium peroxydisulfate 
Assay ≥99% 

256 Boric acid 1kg 

Linear Formula H3BO3 
Application RPE - For analysis - ISO - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP 
Cas-N 10043-35-3 
Molecule Boric acid 
Packaging Plastic bottle 

257 BSA 25gr 
pH Range 6.7 to 7.3 
Quantity 25g 
Packaging Plastic powder jar 

258 
Chloroform, for HPLC, 

Stabilised with 
Amylene, 2,5l 

CAS 67-66-3 
Molecular Formula CHCl3 
MDL Number 826 
Vapor Pressure 213mbar at 20°C 
Melting Point −63°C/−81.4°F 
Color Colorless 

259 
EDTA 99+%, for 

molecular biology (500 
GR) 

CAS 6381-92-6 
Assay ≥99% 
Molecular Formula C10H14N2Na2O8·2H2O 
MDL Number MFCD00070672 



 

260 
Ethanol Absolute 

99.8+% 5lt 

CAS 64-17-5 
Color Clear Colorless 
Melting Point −114°C/−173.2°F 
Physical Form Liquid 
Molecular Formula C2H6O 

261 Glycine 5kg 

Physical Form Powder/Solid 
Assay Percent Range 98.5 to 101.0 % 
Formula Weight 75.07  
CAS 56-40-6 

262 
Hydrogen peroxide 

solution 30% RPE - For 
analysis Stabilized 1 l 

CAS-N 7722-84-1LINEAR FORMULA H2O2SIZE 1 lPACKAGING Plastic 
bottle 

263 Methanol 25l 

 
CAS 67-56-1 
Boiling Point 64.7°C/148.5°F 
Color Colorless 
Formula Weight 32.04g/mol 
Melting Point −98°C/−144.4°F 
Physical Form Liquid 

264 
Isopropanol, Certified 
AR for Analysis  2,5 lit 

CAS 67-63-0 
Molecular Formula C3H8O 
MDL Number 11674 
Vapor Pressure 43mmHg at 20°C 
Viscosity 2.27 mPaS at 20°C 
Color Colorless 
pH 7 

265 

Proteinase K 
(Tritirachium 

album/Molecular 
Biology)  500mg 

Format Solid 
Source Tritirachium album 
For Use With (Application) Isolation of DNA and RNA from cell and 
tissue preparations, inactivating many Enzymes, including Endogenous 
Nucleases                                                                                             Product 
Type Proteinase K 
Color White 
Quantity 500mg 

266 
SODIUM CHLORIDE 

2.5KG 

CAS 7647-14-5 
Assay Percent Range ≥99.0 % 
Formula Weight 58.44 
Chemical Name or Material Sodium Chloride 



 

267 Tris-base 5kg 

 
CAS 77-86-1 
Physical Form Powder/Solid 
Assay Percent Range ≥99.8 % 
Molecular Formula C4H11NO3 
Linear Formula H2NC(CH2OH)3 
Formula Weight 121.14 

268 
Triton® X-100, 98%, 

for molecular biology 
100 ML 

CAS 9002-93-1Assay Percent Range 98%Molecular Formula 
C34H62O11Formula Weight 646.85MDL Number 
MFCD00132505Synonym Polyethylene glycol mono [4-(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)phenyl] etherChemical Name or Material Triton™ X-
100, For molecular biology, DNAse, RNAse and Protease freeAssay 
98%Grade For molecular biology 

269 
Xylene, for analysis 

2,5l 

 
CAS 1330-20-7 
Boiling Point 136°C/277°F 
Color Colorless 
Formula Weight 106.17g/mol 
Melting Point −34°C/−29°F 
Physical Form Liquid 
MDL Number 77264 
Molecular Formula C8H10 

270 
Biosphere® Fil. Tip 10 

neutral 1920pcs 

φγχθ πιπεττϊν με φίλτρο 10μl, λευκά, ςε ςτατϊ 96 κζςων χρϊματοσ 
ςκοφρου γκρι, με διαβάκμιςθ ςτα 2 και 10μl, Biosphere® plus (Sterile, 
DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-free, non-
pyrogenic / endotoxin-free), αποςτειρωμζνα, ςυμμορφωμζνα με ISO 
8655, κατάλλθλα για τουσ παρακάτω τφπουσ πιπεττϊν: Eppendorf 0,1 
– 2,5μl και 0,5 – 10μl Eppendorf 2 – 20μl, Gilson P2 0,1 – 2μl και P10 
0,5 – 10μl Biohit 0,5 – 10μl Labsystem / Finnpipette 0,5 – 10μl και 0,2 – 
2μl. Reference 0,5 – 10μL και 2 – 10μl. Συςκευαςία 480 X 4 = 1920 
τεμάχια. 



 

271 
Pipette tip 20µl, 

neutral  10000pcs 

φγχθ πιπεττϊν 20μl, long version, λευκά, με διαβάκμιςθ ςτα 2, 10 και 
20μl, ςυμμορφωμζνα με ISO 8655, κατάλλθλα για τουσ παρακάτω 
τφπουσ πιπεττϊν: Gilson /Pipetman (P10) 0,5-10μl (P2) 0,1 – 2μl και 
(U2) 0,2 - 2μl Biohit 0,5 – 10μl Lab system 0,2 - 10μl Eppendorf (311, 
4860, 4910) 0,5 – 10μl Abimed (L10) 0,5 – 10μl Brand 0,5 – 10μl 
Research Pro 0,5 – 10μl, Reference 0,1 – 2,5μl, 0,5 – 10μl. Συςκευαςία 
1000 X 10 = 10000 τεμάχια. 

272 Filter Tip 20µl 1920pcs 

φγχθ πιπεττϊν με φίλτρο 20μl, λευκά, ςε ςτατϊ 96 κζςεων χρϊματοσ 
κίτρινου, με διαβάκμιςθ ςτα 10μl, Biosphere® plus (Sterile, DNA-free, 
DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-free, non-pyrogenic / 
endotoxin-free), αποςτειρωμζνα, ςυμμορφωμζνα με ISO 8655, 
κατάλλθλα για τουσ παρακάτω τφπουσ πιπεττϊν: * Eppendorf 2-20μl & 
10 - 20μl * Response 4850 5 – 20μl * Pipetman/Gilson(P20) 2 - 20μl 
*Socorex 2 – 20μl & Lab system orange 5 - 20μl , Rererence 2 – 20μl, 
Νichiryo 2 – 20μl, Βiohit 5 – 50μl, & 5 – 20μl. Συςκευαςία 480 X 4 = 
1920 τεμάχια. 

273 
Pipette tip 200µl 
yellow 10000pcs 

φγχθ πιπεττϊν 200μl, κίτρινα, κατάλλθλα για τουσ παρακάτω τφπουσ 
πιπεττϊν: Eppendorf 2-20μl και 10 - 100μl Titerman Multichannel 5-
50μl και25 – 200μl Response 4850 5 – 100μl Pipetman/Gilson(P20) 2 - 
20μl (P100) 20 –100μl (P200) 20 - 200μl Biohit 5 – 50μl Socorex 2 – 
20μl, 10 – 100μl και 20 – 200μl Socorex Multichanel 20 –200μl και 10 – 
100μl Labsystem orange/ Finnpipette 5 - 40μl Labsystem yellow/ 
Finnpipette 40 – 200μl Titertek plus 5-200μlκαι Titertek multichannel 5 
– 200μl Βrand 2 - 100μl και Brand Multichannel 5 -200μl. Συςκευαςία 
500 X 20 = 10000 τεμάχια. 



 

274 
Biosphere® Fil.Tip 200 

neutral 1920pcs 

φγχθ πιπεττϊν με φίλτρο 200μl, λευκά, ςε ςτατϊ 96 κζςεων 
χρϊματοσ κίτρινου, με διαβάκμιςθ ςτα 10, 50 και 100μl, Biosphere® 
plus (Sterile, DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-
free, non-pyrogenic / endotoxin-free), αποςτειρωμζνα, 
ςυμμορφωμζνα με ISO 8655, κατάλλθλα για τουσ παρακάτω τφπουσ 
πιπεττϊν: Labystem orange/ Finnpipette 40 – 200μl *Titerman 
multichannel 25 – 200μl *Gilson pipetman (200) 20 – 200μl *Biohit 5-
50μl & 50 – 200μl *Biohit 20 – 200μl & Biohit multichannel 5 – 50μl. 
Συςκευαςία 480 X 4 = 1920 τεμάχια. 

275 
Pipette tip 1000µl, 

blue 5000pcs 

φγχθ πιπεττϊν 1000μl, μπλε, με διαβάκμιςθ ςτα 100,500 και 1000μl, 
κατάλλθλα για τουσ παρακάτω τφπουσ πιπεττϊν: Eppendorf 100-
1000μl Response 4850 20 – 500μl και 50 – 1000μl Gilson Pipetman 200-
1000μl Βιοhit 200-1000μl Socorex 100 – 1000μl Labsystem / 
Finnpipette 200 – 1000μl Oxford 200 – 1000μl Titertek plus 100-1000μl 
Brand 50 - 1000μl. Συςκευαςία 250 X 20 = 5000 τεμάχια. 

276 
Biosphere® Fil. Tip 

1000 1000pcs 

φγχθ πιπεττϊν με φίλτρο 1000μl, λευκά, ςε ςτατϊ 100 κζςεων 
χρϊματοσ μπλε, με διαβάκμιςθ ςτα 100, 500 και 1000μl, Biosphere® 
plus (Sterile, DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-
free, non-pyrogenic / endotoxin-free), αποςτειρωμζνα, 
ςυμμορφωμζνα με ISO 8655, κατάλλθλα για τουσ παρακάτω τφπουσ 
πιπεττϊν: *Eppendorf 100-1000μl *Response 4850 50 – 1000μl *Gilson 
Pipetman 200-1000μl *Βιοhit 100-1000μl *Socorex 100 – 1000μl 
*Labsystem 200 – 1000μl *Titertek plus 100-1000μl * Brand 50 - 1000μl 
, Rererence 100 – 1000 μl, Nichiryo 100 – 1000 μL, Oxford 200 – 1000μl. 
Συςκευαςία 500 X 2 = 1000 τεμάχια. 



 

277 
Tube 50ml, 

114x28mm, PP 300pcs 

Κωνικά φυγοκεντρικά ςωλθνάρια 50 ml, 114x28mm, βακμονομθμζνα, 
με χϊρο για αναγραφι ςτοιχείων και βιδωτό πϊμα που 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ςυςκευςία, από πολυπροπυλζνιο (), non-
pyrogenic, αποςτειρωμζνα. Ανκεκτικά ςε φυγοκζντριςθ 15.500 x g. 
Συςκευαςία 25 X 12 = 300 τεμάχια. 

278 
Tube 15ml, 

120x17mm, PP 500pcs 

Κωνικά φυγοκεντρικά ςωλθνάρια 15 ml, 120x17mm, βακμονομθμζνα, 
με χϊρο για αναγραφι ςτοιχείων και βιδωτό πϊμα που 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ςυςκευαςία, από πολυπροπυλζνιο (), non-
pyrogenic, αποςτειρωμζνα. Ανκεκτικά ςε φυγοκζντριςθ 15.500 x g. 
Συςκευαςία 50 X 10 = 500 τεμάχια. 

279 
Tube 50ml, 

115x28mm, PP 300pcs 

Φυγοκεντρικά ςωλθνάρια 50ml, 115 x 28mm, από πολυπροπυλζνιο 
(), με βακμονόμθςθ, επίπεδθ βάςθ εςωτερικά κωνικι και βιδωτό 
πϊμα χρϊματοσ κόκκινου που ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ ςυςκευαςία. 
Ανκεκτικά ςε φυγοκζντριςθ 15.500 x g.Αποςτειρωμζνα, non-cytotoxic, 
free from DNA, DNase, RNase και pyrogens.Συςκευαςία 25 X 12 = 300 
τεμάχια. 

280 
Multiply®-µStrip 0.2ml 

chain 480pcs 

Multiply μ-strip. Μικροςωλθνάρια 200μl ςε αλυςίδεσ των 8 τεμαχίων 
(χωρίσ πϊμα). Κάκε ςωλθνάριο τθσ αλυςίδασ είναι αρικμθμζνο από 1 
ζωσ 8. PCR Performance Tested (DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR 
Inhibitor-free), . Συςκευαςία 120 X 4 = 480 τεμάχια. 

281 8-Lid chain, flat 480pcs 

Αλυςίδεσ των 8 πωμάτων, επίπεδεσ με δυνατότθτα αναγραφισ 
ςιμανςθσ επί του πϊματοσ κατάλλθλεσ και για real-time PCR. Οι 
αλυςίδεσ εφαρμόηουν ςτο προϊόν με κωδικό 72.985.002 και για ςτο 
προϊόν με κωδικό 72.985.992. διακζτουν PCR Performance Tested 
(DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free). Συςκευαςία 120 X 4 
= 480 τεμάχια. 



 

282 
Sterilin™ 7mL 

Polystyrene Bijou 
Containers 700pcs 

Sterile Yes 
Material Polystyrene 
Closure Material Polyethylene 
Capacity (Metric) 7mL 
Description Bijou 
Diameter (Metric) Outside 22.5mm 
Height (Metric) 50.2mm 
Label None 
Certifications/Compliance Leak-tested in accordance with BS EN 14254 
Annexe D. CE marked in accordance with the European Directive 
98/79/EC. 
No. per Case 700 

283 

Sterilin™ Quickstart 
Universal Polystyrene 

30mL Containers 
400pcs 

Sterile YesMaterial PolystyreneClosure Material PolypropyleneCapacity 
(Metric) 30mLDescription Quickstart Universal ContainerDiameter 
(Metric) Outside 31mmHeight (Metric) 94mmLabel 
PlainCertifications/Compliance CE marked in accordance with the 
European Directive 98/79/ECNo. per Case 400 

284 
Micro tube 0.5ml DNA 

LowBind 1200pcs 

DNA Low Binding (DLB) Micro tube SafeSeal 0,5ml, PCR Performance 
Tested (DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free), 
μικροςωλθνάριο πολυπροπυλενίου με ενςωματωμζνο πϊμα 
αςφαλείασ, με κωνικι βάςθ και διαβάκμιςθ, χρϊματοσ λευκοφ, 
Φυγοκζντριςθ ζωσ 30.000 x g. Συςκευαςία 300 X 4 = 1200 τεμάχια. 

285 
Micro tube 1.5ml DNA 

LowBind 800pcs 

DNA Low Binding (DLB) Micro tube SafeSeal 1,5ml, PCR Performance 
Tested (DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free), 
μικροςωλθνάριο πολυπροπυλενίου με ενςωματωμζνο πϊμα 
αςφαλείασ, με κωνικι βάςθ και διαβάκμιςθ, χρϊματοσ λευκοφ, 
Φυγοκζντριςθ ζωσ 30.000 x g. Συςκευαςία 200 X 4 = 800 τεμάχια. 



 

286 
Micro tube 2 ml DNA 

LowBind 800pcs 

DNA Low Binding (DLB) Micro tube SafeSeal 2,0ml, PCR Performance 
Tested (DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free), 
μικροςωλθνάριο πολυπροπυλενίου με ενςωματωμζνο πϊμα 
αςφαλείασ, με κωνικι βάςθ και διαβάκμιςθ, χρϊματοσ λευκοφ, 
Φυγοκζντρθςθ ζωσ 25.000 x g. Συςκευαςία 200 X 4 = 800 τεμάχια. 

287 
Sterilin™ Standard 
90mm Petri Dishes 

Case of 500 

Product Size Case of 500Description Petri dish, 90mmDiameter (Metric) 
90 mmVent 3Sterility SterileHeight (Metric) 16.1 
mmCertifications/Compliance Produced and tested in accordance with 
the EN ISO 24998:2008 Petri dish standard which includes stringent 
dimensional controls.No. per Pack 20No. per Case 500Wells 48Dish 
Type MultidishSuspension Cell CultureSurface Coating Non-Treated 

288 
Sterilin™ 60 mm Petri 

Dishes 10per Pack 

Diameter (Metric) 60 mm 
Vent 1 
Sterility Sterile 
No. per Pack 10 
No. per Case 540 
Dish Type Cell Culture 
Petri Dish 
Surface Coating HydroCell™ Surface 

289 
Sterilin™ 35mm Petri 

Dishes 10per Pack 

Diameter (Metric) 35 mm 
Vent 3 
Sterility Sterile 
Height (Metric) 11 mm 
No. per Pack 10 
No. per Case 800 
Dish Type Cell Culture 
Petri Dish 
Surface Coating Covalently immobilized super-hydrophilic polymer 



 

290 
Serological pipette 

10ml 500pcs 

Ορολογικζσ πιπζττεσ 10ml, διπλά βακμονομθμζνεσ ανά 0,1ml, για 
εφκολθ χριςθ τόςο ςτο γζμιςμα όςο και ςτο άδειαςμα. Αρνθτικι 
διαβάκμιςθ για αφξθςθ του οφζλιμου όγκου, αποςτειρωμζνεσ, ςε 
ςυςκευαςία. ανά 25 τεμάχια. Συςκευαςία 25 X 20 = 500 τεμάχια. 

291 
Serological pipette 

5ml 500pcs 

Ορολογικζσ πιπζττεσ 5ml, βακμονομθμζνεσ, διπλά βακμονομθμζνεσ 
ανά 0,1ml, για εφκολθ χριςθ τόςο ςτο γζμιςμα όςο και ςτο άδειαςμα. 
Αρνθτικι διαβάκμιςθ για αφξθςθ του οφζλιμου όγκου, 
αποςτειρωμζνεσ ςε ςυςκευαςία. ανά 25 τεμάχια. Συςκευαςία 25 X 20 
= 500 τεμάχια. 

292 
Serological pipette 

25ml 200pcs 

Ορολογικζσ πιπζττεσ 25ml, διπλά βακμονομθμζνεσ ανά 0,2ml, για 
εφκολθ χριςθ τόςο ςτο γζμιςμα όςο και ςτο άδειαςμα. Αρνθτικι 
διαβάκμιςθ για αφξθςθ του οφζλιμου όγκου. Ελεφκερεσ πυρετογόνων, 
κατάλλθλεσ για κυτταροκαλλιζργειεσ, με βαμβάκι ςτο επιςτόμιο, 
αποςτειρωμζνεσ  ανά 20 τεμάχια. Συςκευαςία 20 X 10 = 200 τεμάχια. 

293 
Serological pipette 

50ml  100pcs 

Ορολογικζσ πιπζττεσ 50ml, διπλά βακμονομθμζνεσ ανά 0,5ml, για 
εφκολθ χριςθ τόςο ςτο γζμιςμα όςο και ςτο άδειαςμα. Αρνθτικι 
διαβάκμιςθ για αφξθςθ του οφζλιμου όγκου. Ελεφκερεσ πυρετογόνων, 
κατάλλθλεσ για κυτταροκαλλιζργειεσ, με βαμβάκι ςτο επιςτόμιο, 
αποςτειρωμζνεσ ςε ατομικι ςυςκευαςία. Συςκευαςία 20 X 5 = 100 
τεμάχια. 

294 
TC Plate 24 

Well,Standard,F 
100pcs 

Μικροπλάκεσ κυτταροκαλλιζργειασ, 24 κζςεων, επίπεδθσ βάςθσ, 
επιφάνεια ανάπτυξθσ 1,82cm2 ανά well όγκου εργαςίασ 1ml. Standard 
surface υδρόφιλθ. Διακζτουν επί τθσ πλάκασ χρωματικι ζνδειξθ τφπου 
επιφάνειασ, αρίκμθςθ ςτισ άκρεσ και ανά well, αρικμό παρτίδασ και 
θμερομθνία λιξθσ. Με πιςτοποίθςθ TC Tested (αποςτειρωμζνο, DNA-/ 
DNase-/ RNase-/ Pyrogen-free/ non-cytotoxic), ςε ςυςκευαςία ανά 5 
τμχ. Συςκευαςία 5 X 20 = 100 τεμάχια. 



 

295 
TC Plate 12 

Well,Standard,F 
100pcs 

Μικροπλάκεσ κυτταροκαλλιζργειασ, 12 κζςεων, επίπεδθσ βάςθσ, 
επιφάνεια ανάπτυξθσ 3,65cm2 ανά well όγκου εργαςίασ 2ml. Standard 
surface υδρόφιλθ. Διακζτουν επί τθσ πλάκασ χρωματικι ζνδειξθ τφπου 
επιφάνειασ, αρίκμθςθ ςτισ άκρεσ και ανά well, αρικμό παρτίδασ και 
θμερομθνία λιξθσ. Με πιςτοποίθςθ TC Tested (αποςτειρωμζνο, DNA-/ 
DNase-/ RNase-/ Pyrogen-free/ non-cytotoxic), ςε ςυςκευαςία ανά 5 
τμχ. Συςκευαςία 5 X 20 = 100 τεμάχια. 

296 
TC Plate 6 

Well,Standard,F 
100pcs 

Μικροπλάκεσ κυτταροκαλλιζργειασ, 6 κζςεων, επίπεδθσ βάςθσ, 
επιφάνεια ανάπτυξθσ 8,87cm2 ανά well όγκου εργαςίασ 4ml. Standard 
surface υδρόφιλθ. Διακζτουν επί τθσ πλάκασ χρωματικι ζνδειξθ τφπου 
επιφάνειασ, αρίκμθςθ ςτισ άκρεσ και ανά well, αρικμό παρτίδασ και 
θμερομθνία λιξθσ. Με πιςτοποίθςθ TC Tested (αποςτειρωμζνο, DNA-/ 
DNase-/ RNase-/ Pyrogen-free/ non-cytotoxic), ςε ςυςκευαςία ανά 5 
τμχ. Συςκευαςία 5 X 20 = 100 τεμάχια. 

297 
BD Falcon 12 x 75 mm 
Tube with Cell Strainer 

Cap 500pcs 

A 35µm nylon mesh is incorporated into dual position snap cap for 
collection of dissociated sample for downstream, processing in flow 
cytometry instruments 
Snap cap prevents sample loss and is easy to handle 
Widely used and referenced in laboratory protocols 
RNase-/DNase-free 
Sterile, nonpyrogenic 
Dimensions: 12 O.D. x 75mmL  
Capacity: 5m 



 

298 

Falcon® 5 mL Round 
Bottom Polystyrene 
Test Tube, with Snap 
Cap, Sterile, 25/Pack, 

500/Case 

12 x 75mm, 5ml Polystyrene Round Bottom Test Tubes With Snap Cap. 
1400 RCF rating. Ideal for flow cytometry applications. Provides reliable 
containment of laboratory fluid samples. Corning Falcon™ tubes are 
widely referenced in published procedures and protocols. Polystyrene 
tubes are best suited for procedures requiring high optical clarity. Dual-
position snap caps with heavier gauge walls and unique construction 
provide a secure, positive seal. Also available with a cell strainer cap for 
creating single cell suspensions for flow cytometry applications (T7597-
5J). With dual-position snap cap. Sterile. Shelf Pack of 25, Case of 500.  

299 
Nunc™ Lab-Tek™ 

Chamber Slide System 
Case of 96 

Chamber slide system / Υλικό καταςκευισ Permanox πλαςτικό / 
Επιφάνεια καλλιζργειασ 0.8cm2 ειδικά επεξεργαςμζνθ για 
κυτταροκαλλιζργεια / working volume ζωσ 0.4ml / 8 wells 
αποςπϊμενα / αποςτειρωμζνο / ορκογϊνιο ςχιμα (75x25mm) με 
καπάκι από Polystyrene με λαβι για αςθπτικζσ διαδικαςίεσ 

300 
Nonstick, RNase-free 
Microfuge Tubes, 1.5 

mL 250 tubes 

Non-Stick RNase-free Microfuge Tubesnon-stick, low-binding surface, 
guaranteed RNase- and DNase-free. positive seal design that 
withstands temperatures from -90°C to +120°CΣυςκευαςια 250 τεμ 

301 
Tube 13ml, 

100x16mm, PP 500pcs 

Σωλθνάριο 13ml, 100 x 16mm με βακμονόμθςθ, αποςτειρωμζνα, με 
πϊμα διπλισ κζςθσ, από  (θμιδιαφανι). Συςκευαςία 25 X 20 = 500 
τεμάχια. 

302 Filtropur S 0.2 50pcs 

Filtropur S Φίλτρα ςφριγγασ διαμζτρου πόρων 0, 2μm, με μεμβράνθ 
επιφάνειασ 5, 3cm2 από PES (PolyEtherSulfone), non-pyrogenic, non-
cytotoxic, αποςτειρωμζνο ςε ατομικι ςυςκευαςία. Συςκευαςία 50 X 
10 = 500 τεμάχια. 



 

303 
Falcon™ Cell Strainers 
Blue 40μm Case of 50 

40µm Cell Strainer is a sterile, easy-to-use device for rapidly isolating 
primary cells to consistently obtain a uniform single-cell suspension 
from tissues. Applications include stem cells and primary cells. 
Individually packaged, 50/case. 
 
Features: 
• Strong nylon mesh with 40 micron pores for optimal performance in a 
variety of applications 
• Evenly spaced mesh pores providing consistent and reliable results 
• Conveniently accessible in individual packaging 

304 
Stericup-GP Sterile 
Vacuum Filtration 
System pkg of 12 

Σφςτθμα φιλτραρίςματοσ κενοφ για αποςτείρωςθ κρεπτικϊν μζςων. 
Να περιλαμβάνει  μονάδα φίλτρου και φιάλθ υποδοχισ για τθν 
επεξεργαςία και αποκικευςθ όγκου 250 mL.Μζγεκοσ πόρων 
μεμβράνθσ 0.22 µmΜεμβράνθ: PESΔιάμετροσ φίλτρου: (⌀) 73 
mmΕπιφάνεια φιλτραρίςματοσ: 40 cm²Να είναι αποςτειρωμζνα με γ 
ακτινοβολία.Σε ςυςκευαςία των 12 τεμαχίων. 



 

305 

Stericup Quick 
Release-GP Sterile 
Vacuum Filtration 
System pkg of 12 

  
Σφςτθμα φιλτραρίςματοσ κενοφ για αποςτείρωςθ κρεπτικϊν μζςων, 
πρωτεϊνϊν  και DNA. Να περιλαμβάνει  μονάδα φίλτρου και φιάλθ 
υποδοχισ για τθν επεξεργαςία και αποκικευςθ όγκου 500 mL. 
 
Μζγεκοσ πόρων μεμβράνθσ 0.22 µm 
 
Μεμβράνθ: fast flow PES Express PLUS membrane 
 
Διάμετροσ φίλτρου: (⌀) 73 mm 
 
Επιφάνεια φιλτραρίςματοσ: 40 cm² 
 
Να είναι αποςτειρωμζνα με γ ακτινοβολία. 
 
Σε ςυςκευαςία των 12 τεμαχίων 

306 

ΣΥΙΓΓΕΣ 1ml Luer 
Slip με ομόκεντρο 

άκρο και κλίμακα ανά 
0.1ml.Κουτί των 120.  

ΣΥΙΓΓΕΣ 1ml Luer Slip με ομόκεντρο άκρο και κλίμακα ανά 0.1ml.Κουτί 
των 120.  

307 

ΣΥΙΓΓΕΣ 5ml Luer 
Slip με ομόκεντρο 

άκρο και κλίμακα ανά 
0.2ml.Κουτί των 100.  

ΣΥΙΓΓΕΣ 5ml Luer Slip με ομόκεντρο άκρο και κλίμακα ανά 0.2ml.Κουτί 
των 100.  

308 

ΣΥΙΓΓΕΣ 10ml Luer 
Slip με ζκκεντρο άκρο 

και κλίμακα ανά 
0.5mlΚουτί των 100.  

ΣΥΙΓΓΕΣ 10ml Luer Slip με ζκκεντρο άκρο και κλίμακα ανά 0.5mlΚουτί 
των 100.  

309 
ΣΥΙΓΓΕΣ 20ml Luer 
Slip με κλίμακα 1ml 
και ζκκεντρo άκρο. 

ΣΥΙΓΓΕΣ 20ml Luer Slip με κλίμακα 1ml και ζκκεντρo άκρο. 

310 

ΣΥΙΓΓΕΣ 50ml Luer 
Slip με κλίμακα 1ml 

και ζκκεντρo 
άκρο.Κουτί των 60.  

ΣΥΙΓΓΕΣ 50ml Luer Slip με κλίμακα 1ml και ζκκεντρo άκρο.Κουτί των 
60.  

311 

ΣΥΙΓΓΕΣ 
Διάμετροσ 27G, 

μικοσ 13mm (1/2''). 
Εξωτ. διάμετροσ 0.4 

mm. Χρϊμα γκρι. 
Κουτί των 100.  

ΣΥΙΓΓΕΣ Διάμετροσ 27G, μικοσ 13mm (1/2''). Εξωτ. διάμετροσ 0.4 mm. 
Χρϊμα γκρι. Κουτί των 100.  



 

312 Sodium Chloride 1kg 
Sodium Chloride, CAS: 7647-14-5, Molecular Formula: ClNa, Formula 
Weight: 58.44 

313 
Potassium Chloride 

(White Crystals)500g 
Potassium Chloride, CAS: 7447-40-7, Molecular Formula: ClK, Formula 
Weight: 74.55 

314 

Sodium Phosphate 
Dibasic Anhydrous 
(White Granules or 

Powder) 1kg 

Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous, CAS: 7558-79-4, Molecular 
Formula: HNa2O4P, Formula Weight: 141.96  

315 

Potassium Phosphate 
Dibasic (Fine White 
Crystalline Powder) 

500g 

Potassium Phosphate Dibasic CAS: 7758-11-4, Molecular Formula: 
HK2O4P, Formula Weight: 174.18  

316 

Sodium Hydroxide, 
Certified AR for 

Analysis, Pellets, 
meets analytical 
specification of 
Ph.Eur., BP, 1kg 

Sodium Hydroxide, pellets, CAS: 1310-73-2, Molecular Formula: HNaO, 
Formula Weight: 40.0 

317 
Hydrochloric Acid, 

37%, Certified AR for 
Analysis, d=1.18,  1L 

Hydrochloric Acid, 37%, CAS: 7647-01-0, Molecular Formula: ClH, 
Formula Weight: 36.46 

318 
Glycine (White 

Crystals or Crystalline 
Powder) 500g 

Glycine, CAS: 56-40-6, Molecular Formula: C2H5NO2, Formula Weight: 
75.07 

319 
Bovine Serum Albumin 

10G 
(BSA) Bovine Serum Albumin, lyophilized powder, BioReagent, suitable 
for cell cultures, >96% 

320 Tween™ 20 500mL 
Tween-20, Non-ionic detergent, CAS: 9005-64-5, Molecular Formula: 
C58H114O26, Formula Weight: 1227.54 

321 
Triton™ X-100 

(Electrophoresis) 
100mL 

Triton™ X-100,  CAS: 9002-93-1, Molecular Formula: 4-(C8H17) C6H4 
(OCH2CH2)n OH (n-10) Formula Weight: 646.86  

322 Sodium azide 25G 
Sodium Azide, CAS: 26628-22-8 , Molecular Formula: NaN3, Formula 
Weight: 65.01  

323 
Sucrose for 

microbiology, ACS 
reagent, ≥99.0% 1KG 

Sucrose for microbiology, ACS reagent, >99.0%, CAS: 57-50-1,  Empirical 
Formula (Hill Notation): C12H22O11, Formula Weight: 342.30 

324 
Gelatin from porcine 
skin gel strength 300, 

Type A 500G 

Gelatin from porcine skin, powder, gel strenght 300 Bloom, Type A, 
quality premium, suitable for cell cultures 

325 
Paraformaldehyde 
powder, 95% 500G 

Parmaformaldeyde, CAS: 30525-89-4, Molecular Formula: 
HO(CH2O)nH, Formula Weight: 30.03 (as monomer) 



 

326 

Boric acid 
BioReagent, for 

molecular biology, 
suitable for cell 

culture, suitable for 
plant cell culture, 

≥99.5% 500G 

Boric Acid, BioReagent, for molecular biology, cell cultures, >99%, CAS: 
10043-35-3, Molecular Formula: H3BO3, Formula Weight: 61.83   

327 
Lithium chloride 
BioXtra , ≥99.0% 
(titration)100G 

Lithium Chloride, BioXtra, >99.0%, CAS: 7447-41-8, Molecular Formula: 
LiCl, Formula Weight: 42.39 

328 
Triethanolamine 

≥99.0% (GC) 100ML 
Triethanolamine, >99.0%, CAS: 102-71-6, Molecular Formula: 
(HOCH2CH2)3N, Formula Weight: 149.19 

329 
Acetic anhydride 

ReagentPlus®, ≥99% 
100ML 

Acetic anhydrite, ReagentPlus >99%, CAS: 108-24-7, Molecular Formula: 
(CH3CO)2O, Formula Weight: 102.09 

330 
Formamide ≥99.5% 

(GC), BioReagent, for 
molecular biology 

Deionised Formamide, for molecular biology, BioReagent, >99.5% 

331 
Denhardt's Solution 

(50X) 100 Ml 

Denhardt's Solution is a mixture of blocking agents used in membrane-
based hybridization protocols. The solution contains 1% Ficoll (type 
400), 1% polyvinylpyrrolidone, and 1% bovine serum albumin. Sterile 
filtered. 

332 

Magnesium Chloride 
6-hydrate for 

molecular biology BC 1 
kg 

Formula MgCl2 
 · 6H2O  
M 203.30 g/mol  
CAS-No.: 7791-18-6  
HS-No.: 28273100  
EC-No.: 232-094-6  

333 

Nitrotetrazolium Blue 
chloride powder, 

electrophoresis grade 
50MG 

NBT (Nitrotetrazolium Blue chloride), powder, electrophoresis grade, 
CAS: 298-83-9, Molecular Formula: C40H30N10O6 · 2Cl, Formula 
Weight:817.64 

334 

5-Bromo-4-chloro-3-
indolyl phosphate 

disodium salt ≥98% 
(HPLC) 50MG 

BCIP (5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt), >98% 
(HPLC), CAS: 102185-33-1, Molecular Formula: C8H4BrClNO4P · 2Na, 
Formula Weight: 370.43 



 

335 
2-Methylbutane, +99% 

1L 

CAS 78-78-4 
CAS Max % 100.0 
Molecular Formula C5H12 
Formula Weight72.15 
Synonym Isopentane Assay≥99% EXTRA DRY SEALED GLASS BOTTLES 

336 
Sodium citrate tribasic 

dihydrate ACS 
reagent, ≥99.0% 500G 

Tris-sodium Citrate Dihydrate, CAS: 6132-04-3, Molecular Formula: 
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O, Formula Weight: 294.10 

337 
Sodium Acetate 

Anhydrous >99%, FCC, 
FG 1KG 

Sodium Acetate Anhydrous (acetic acid sodium salt; CH3COONa), 99%, 
CAS: 127-09-3, Molecular Formula: CH3COONa, Formula Weight: 82.03 

338 

Tris Base (White 
Crystals or Crystalline 

Powder/Molecular 
Biology) 1kg 

Tris BASE, Molecular Biology grade, 99.8%, CAS:77-86-1, Molecular 
Formula: C4H11NO3, Formula Weight: 121.14  

339 

Ethylenediaminetetraa
cetic Acid, Di Na Salt 
Dihydr. (Crystalline 

Powd./Electrophor.)  
500g 

EDTA (Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate), 
Electrophoresis grade, >99.0%, CAS:6381-92-6, Molecular Formula: 
C10H14N2Na2O8 · 2 H2), Formula Weight: 372.23 

340 

Sodium dodecyl 
sulfate BioReagent, 

suitable for 
electrophoresis, for 
molecular biology, 
≥98.5% (GC) 100G 

Sodium dodecyl sulfate, BioReagent, suitable for electrophoresis, for 
molecular biology, ≥98.5%, CAS:151-21-3, Molecular Formula: 
CH3(CH2)11OSO3Na, Formula Weight: 288.38 

341 
Yeast RNA (10 mg/mL) 

10 tubes 

Purified Torulla Ambion® yeast RNA is suitable as a coprecipitant in 
nucleic acid precipitations. It cannot be used in reactions inhibited by 
exogenous RNA, and it is the most inexpensive source of a high-quality 
coprecipitant. This total RNA preparation is supplied in ten 1 mL tubes 
at a concentration of 10 mg/mL in diethyl pyrocarbonate-treated 
distilled water. It is typically used at a working concentration of 10–20 
µg/mL. 

342 

Deoxyribonucleic acid 
from herring 

spermsingle-stranded 
for hybridization 1ML 

CAS Number 100403-24-5   EC Number 309-566-6   MDL number 
MFCD00130921   eCl@ss 32160414 



 

343 
Ficoll® PM 400 Type 

400 
CAS Number 26873-85-8   MDL number MFCD00081599 

344 
Orange G for NA 
electrophoresis 

Orange G, CAS: 1936-15-8,  Molecular Formula (Hill Notation): 
C16H10N2Na2O7S2, Formula Weight: 452.37 

345 
GelRed™ Nucleic Acid 

Gel Stain 500 µL 

GelRed 10 000X in water / Nucleic acid gel stain / Αςφαλζςτερο ςε 
ςχζςθ με EtBr / Δεν ειςχωρεί ςτα κφτταρα / Non-toxic & Non-
mutagenic ςφμφωνα με AMES test / Non-toxic για καλάςςια ηωι και 
κατάλλθλο για απόρριψθ ςτθν αποχζτευςθ ςφμφωνα με EPA Title 22 / 
Δεν απαιτείται destaining / Κατάλλθλο για 312nm transilluminator 

346 
Isopropanol, 

Molecular Biology 
Grade 1L 

Isopropanol, Molecular Biology grade, >99.9%, CAS: 67-63-0, Molecular 
Formula: C3H8O, Formula Weight: 60.1 

347 
Ethanol, Absolute (200 

Proof), Molecular 
Biology Grade  100mL 

Ethanol, Absolute, Molecular Biology grade, >99.5%, CAS: 64-17-5, 
Molecular Formula: C2H6O, Formula Weight: 46.07 

348 

Agarose (Low 
EEO/MultiPurpose/ 
Molecular Biology 

Grade) 500g 

Agarose Low EEO, Multi-purpose, Molecular Biology grade, CAS: 9012-
36-6, Molecular Formula: C12H18O9 

349 
Chloroform, for HPLC, 

Stabilised with 
Amylene 2.5L 

CAS 67-66-3 
Molecular Formula CHCl3 
MDL Number 826 
Vapor Pressure 213mbar at 20°C 

350 
LB Agar, Lennox 

(Granulated) 500g 

For Use With (Application) 
Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the 
growth of microbes 
Packaging Poly Bottle 
Type Agar 

351 
Microbiology Media: 
LB Broth (Powder) - 

Lennox 500g 

For Use With (Application) 
Preparing bacterial nutrient media 
Grade Molecular genetics 
Media FormatTryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L 
PackagingPoly Bottle 
Type LB broth - Lennox 

352 

Acetic Acid glacial 
(Reag. Ph. Eur.) for 
analysis, ACS, ISO 

1000ml 

Acetic Acid glacial (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO,CAS [64-19-7] 
EINECS 200-580-7 



 

353 

D-(+)-Glucose powder, 
BioReagent, suitable 

for cell culture, 
suitable for insect cell 
culture, suitable for 

plant cell culture, 
≥99.5%  1KG 

D(+) glucose, powder, BioReagent, suitable for cell culture ≥99.5%, CAS: 
50-99-7, Molecular Formula (Hill Notation): C6H12O6,  Formula Weight: 
180.16 

354 

D-(+)-Trehalose 
dihydrate from 
Saccharomyces 

cerevisiae, ≥99% 5G 

D-Trehalose dihydrate, from Saccharomyces cerevisiae, ≥99%, CAS: 
6138-23-4 , Empirical Formula (Hill Notation): C12H22O11 · 2H2O,  
Formula Weight: 378.33 

355 
TRIzol™ LS Reagent 

100 mL 

Sample Type (General): Blood, Liquid Samples (e.g. Serum), Viral 
Samples 
High Throughput Compatibility: Not High Throughput-Compatible 
(Manual) 
Downstream Application: Cloning, Northern Blotting, Nuclease 
Protection Assays, Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse 
Transcriptase PCR (RT-PCR), cDNA Library Construction 
Final Product: Total RNA, Transcriptome RNA, micro RNA 
Isolation Technology: Organic Extraction 
Number of Reactions: 100 Preps 
Product Line: TRIzol® 
Product Size: 100 mL 
Purification Time: 1 hr 
Quantity: 1 
Scale: Scaleable 
Starting Material (Amount): 250 µl to 1 ml liquid samples (suggested 
range; scalable) 
System: TRIzol 
Yield (up to): 8 mg 

356 
Nuclease-Free Water 

(not DEPC-Treated) 10 
x 50 mL 

Purity or Quality Grade: DNase-Free, Molecular Biology Grade, RNase-
Free 
Sample Treatment: Not DEPC-Treated 
Format: Bottle(s) 
Product Line: Ambion™ 
Product Size: 10 x 50 mL 
Purification: Autoclaved, Membrane-Filtered 

357 

Sodium bicarbonate 
powder, BioReagent, 
for molecular biology, 

suitable for cell 
culture, suitable for 

Sodium Bicarbonate, suitable for cell cultures, >99.0%, CAS: 144-55-8, 
Linear Formula: NaHCO3,  Formula Weight: 84.0 



 

insect cell culture 
500G 

358 

Calcium chloride 
dihydrate 

BioReagent, suitable 
for cell culture, 

suitable for insect cell 
culture, suitable for 

plant cell culture, 
≥99.0% 

Calcium Chloride dihydrate, suitable for cell cultures, >99.0%, CAS: 
10035-04-8,  Empirical Formula (Hill Notation): CaCl2 · 2H2O, Formula 
Weight: 147.01 

359 

Nitric acid concentrate 
0.1 M HNO3 in water 

(0.1N), eluent 
concentrate for IC 1L 

CAS Number 7697-37-2  Empirical Formula (Hill Notation) HNO3  
Molecular Weight 63.01  MDL number MFCD00011349   PubChem 
Substance ID 329751195  eCl@ss 38060304 

360 
Ampicillin Sodium Salt 

(Crystalline 
Powder)25g 

Ampicillin Sodium Salt, CAS: 69-52-3, Molecular Formula: 
C16H18N3O4SNa, Formula weight: 371.39 

361 Ciprofloxacin HCl 1g 

Synonym:1-cyclopropyl-6-fluror-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-
carboxylic acid hydrochloride 
Application:A DNA gyrase/topoisomerase-targeting antibiotic often 
used in cell culture 
CAS Number:93107-08-5 
Purity:≥98% 
Molecular Weight:367.80 
Molecular Formula:C17H18FN3O3•HCl 

362 

Nitric acid concentrate 
0.1 M HNO3 in water 

(0.1N), eluent 
concentrate for IC 1L 

CAS Number 7697-37-2  Empirical Formula (Hill Notation) HNO3  
Molecular Weight 63.01  MDL number MFCD00011349   PubChem 
Substance ID 329751195  eCl@ss 38060304 

363 L-Glutamic acid 1 g 
MW: 147.13  
Formula: C5H9NO4 
CAS number: 56-86-0 



 

364 
Anti-Bassoon antibody 

[SAP7F407]  

Product nameAnti-Bassoon antibody [SAP7F407] 
See all Bassoon primary antibodies 
DescriptionMouse monoclonal [SAP7F407] to Bassoon 
Host speciesMouse 
Tested applicationsSuitable for: WB, IP, ICC/IF, IHC-Pmore details 
Species reactivityReacts with: Mouse, Rat 
Immunogen 
Recombinant rat Bassoon protein 

365 
CG1 Goat anti-
Calretini200 µl 

Product: Goat antibody to Calretinin.Code No.: CG1Lot No.: 1§.1Form: 
Lyophilized antiserum.Quantity: 200 µl.Reconstitution: with 200 µl 
bidistilled water.Description: This antibody was produced against 
human recombinant calretinin. It canbe used in immunohistochemistry 
and in immunoblots.Immunohistochemistry on Calretinin knock-out 
miceAntibody CG1 does not stain the brain of calretinin knock out mice 
(Fig. 1b).  

366 
Anti-c-Fos Antibody 

100 µg 

Format Affinity Purified 
Control  
PMA(TPA) treated HeLa cell lysate 
Presentation Purified rabbit polyclonal in buffer containing 0.1 M Tris-
Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide. 

367 
Anti-GAD67 Antibody, 
clone 1G10.2 100 µg   

Format Purified 
Control  
SKNSH cell lysate (human neuroblastoma), mouse cerebral cortex. 
Presentation Purified mouse monoclonal IgG2a in buffer containing 
0.1% sodium azide 



 

368 
Polyclonal rabbit 
antiserum,anti-
Gephyrin 200 µl 

200 µl antiserum, lyophilized. For reconstitution add 200 µl H2O, then 
aliquot and store at -20°C until use. 
Applications WB: not recommended  
IP: not tested yet  
ICC: 1 : 100 up to 1 : 500 image   
IHC: not tested yet  
IHC-P/FFPE: not tested yet 
Immunogen Recombinant protein corresponding to AA 518 to 736 from 
rat Gephyrin (UniProt Id: Q03555) 
Reactivity Reacts with: rat (Q03555), mouse (Q8BUV3), zebrafish. 
Other species not tested yet. 
Specificity Specific for gephyrin. 

369 

Polyclonal rabbit 
purified 

antibody,Homer 1 50 
µg  

50 µg specific antibody, lyophilized. Affinity purified with the 
immunogen. Rabbit serum albumin was added for stabilization. For 
reconstitution add 50 µl H2O to get a 1mg/ml solution in PBS. Then 
aliquot and store at -20°C until use.Applications WB: 1 : 1000 (AP 
staining) blot  IP: yes ICC: 1 : 500 up to 1 : 1000 (see remarks) image  
IHC: 1 : 200 image  IHC-P/FFPE: 1 : 500 image  ELISA: yes (see 
remarks)Immunogen Recombinant protein corresponding to AA 1 to 
196 from human Homer1 (UniProt Id: Q86YM7)Reactivity Reacts with: 
human (Q86YM7), rat (Q9Z214), mouse (Q9Z2Y3).Other species not 
tested yet.Specificity Specific for Homer 1. Cross-reactivity of the serum 
to Homer 2 and 3 was removed by pre-adsorption with Homer 2 (aa 1 - 
176) and Homer 3 (aa 1 - 177). The Homer 1-sp 



 

370 
Polyclonal Rabbit Anti-
nNOS/NOS Type I  50 

µg 

Concentration250 µg/mlReactivity Rat (QC Testing)  Human, Mouse 
(Tested in Development)  ApplicationWestern blot (Routinely Tested)  
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 
(Tested During Development)  
Storage BufferAqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and 
≤0.09% sodium azide. 

371 
 Neuropeptide Y 

(human, mouse, rat) 
Antibody 50 ul 

Neuropeptide Y (human, mouse, rat) – Undiluted Antiserum for 
Immunohistochemistry, Host: Rabbit 

372 
Anti-Parvalbumin 
Antibody 100 µL  

format   Ascites 
control   Brain tissue, Cultured neurons 
molecular weight   12 kDa 
application(s)   Immunocytochemistry,UniProt Number: P20472 
Research Category: Neuroscience Research Sub-Category: Signaling 
Neuroscience Gene Symbol: PVALB, MGC116759, parvalbumin, 
D22S749 

373 
Rabbit anti-

parvalbumin 200 µl 
anti-Parvalbumin, rabbit polyclonal, produced against rat recombinant 
parvalbumin 

374 
Goat anti Parvalbumin 

200 µl 

Form: Lyophilized antiserum (no preservatives). 
Quantity: 200 µl. 
Reconstitution: with 200 µl bidistilled water. 
Description 
This antiserum was produced against rat muscle parvalbumin. It cross-
react with some 
other species (see immunoblot in Fig 1), including human parvalbumin. 
It can be used for 
immunoblotting and immunohistochemistry. 



 

375 
Human Prox1 

Antibody 100 ug 

Human Prox1 Antibody 100 ug 
Να πλθρεί τισ προδιαγραφζσ 
Human 
Specificity: Detects human Prox1 in direct ELISAs and Western blots. 
Source: Polyclonal Goat IgG 
Purification: Antigen Affinity-purified 
Immunogen: E. coli-derived recombinant human Prox1 
Pro2-Gln259,Accession # Q92786 
Formulation: 
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. 
 Label: Unconjugated 
Ρροτεινόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ για εφαρμογζσ 
Western Blot 1 µg/mL 
Simple Western 10 µg/mL 
Immunocytochemistry 5-15 µg/mL 

376 
SATB1 Antibody (C-6) 

200 µg/ml 

SATB1 Antibody (C-6) is a mouse monoclonal IgG1 (kappa light chain) 
provided at 200 µg/ml 
raised against amino acids 241-310 mapping within an internal region 
of SATB1 of human origin 
recommended for detection of SATB1 of mouse, rat and human origin 
by WB, IP, IF, IHC(P) and ELISA 
available conjugated to agarose for IP; HRP for WB, IHC(P) and ELISA; 
and to either phycoerythrin or fluorescein for IF, IHC(P) and FCM 

377 
Anti-SATB2 antibody 

100 µg 

Product nameAnti-SATB2 antibodySee all SATB2 primary 
antibodiesDescriptionRabbit polyclonal to SATB2Host 
speciesRabbitTested applicationsSuitable for: WB, EMSA, IHC-FoFr, 
ICC/IFmore detailsSpecies reactivityReacts with: Mouse, Rat, 
HumanImmunogenSynthetic peptide conjugated to KLH derived from 
within residues 700 to the C-terminus of Mouse SATB2. 



 

378 
Anti-Somatostatin 

Antibody, clone YC7 
100 µL   

Format Culture Supernatant 
Control  
Pancreas, Brain 
Presentation UnPurified tissue culture supernatant containing 0.05% 
thimerosal.UniProt Number: P61278 Research Category: Neuroscience 
Research Sub-Category: CNS Control of Metabolism, Hormones & 
Receptors Gene Symbol: SST, somatostatin, somatostatin-28, 
somatostatin-14, SMST 

379 
Sheep polyclonal 

Somatostatin 
antibody1 mg 

Host Sheep 
Form & Buffer PBS, pH 7.4, 0.05% NaN3. 
Concentration Typically 4-6 mg/ml 

380 
Anti-SOX6 antibody 

100 µg 

Product nameAnti-SOX6 antibody 
See all SOX6 primary antibodies 
DescriptionRabbit polyclonal to SOX6 
Host speciesRabbit 
SpecificityThis antibody has been tested in IHC-P in wildtype post-natal 
mouse brain sections and showed specific staining. No 
immunoreactivity was observed in control samples of post-natal brain 
from a Sox6 knockout mouse. 
Tested applicationsSuitable for: IHC-P, IP, WB, IHC - Wholemount, ChIP, 
IHC-FoFr, CHIPseqmore details 
Species reactivityReacts with: Mouse, Rat, Human 
Immunogen 
Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 800 
to the C-terminus of Mouse SOX6. 

381 
Sp8 (C-18) Antibody 

200 µg/ml 

clonality : polyclonalhost : goatreactivity : human, mouse, 
ratapplication : western blot, ELISA, immunohistochemistry, 
immunocytochemistry, immunohistochemistry - frozen section 



 

382 
Anti-Synapsin I 
Antibody 50 µL   

UniProt Number: P17600 Research Category: Neuroscience Research 
Sub-Category: Synapse & Synaptic Biology Gene Symbol: SYN1, SYN1a, 
SYNI, SYN1b,Format Serum 
Control  
Mouse hippocampal primary neurons, Mouse brain lysates, PC-12 cells. 
Presentation Rabbit polyclonal antiserum in buffer containing no 
preservatives. 

383 
VIP (Vasoactive 

Intestinal Peptide) 
Antibody  0.1 ml 

Product Category Primary Antibodies 
Target Category  
VIP peptides antibody 
Quantity 0.1 ml 
Synonyms VIP, Vasoactive intestinal peptide 
Presentation Serum 
Reactivity Mam 
Applications C, ICC/IF 
Clonality Polyclonal 
Host Rabbit 

384 
Wisteria floribunda 
lectin (WFA, WFL), 
Biotinylated 2 mg 

Applications Immunohistochemistry / Immunocytochemistry, 
Immunofluorescence, Blotting Applications, Elispot, ELISAs, 
Glycobiology 
Conjugate Biotinylated 
Sugar Specificity N-Acetylgalactosamine 

385 
GFP Tag Monoclonal 
Antibody (3E6) 100μg 

GFP Tag Monoclonal Antibody (κλωνοσ 3E6) 
Host/Isotype: Mouse / IgG2a 
Published species: Fruit fly, Human, Mouse, Rat, Zebrafish 
TESTED APPLICATIONS/DILUTION 
ELISA (ELISA) 1:200-1:2000 
Immunocytochemistry (ICC) Assay dependent 
Immunofluorescence (IF) Assay Dependent 
Immunoprecipitation (IP) 1:200-1:2000 
Συςκευαςια 100μg 

386 
Anti-GFP(Rat IgG2a), 
Monoclonal(GF090R) 

200UG 

Anti-GFP(Rat IgG2a), Monoclonal(GF090R), CC 
Specificity: Green Fluorescent Protein (GFP) and Blue Fluorescent 
Protein (BFP) 



 

387 
GFP Tag Polyclonal 

Antibody  100μL 

GFP Tag Polyclonal AntibodyHost/isotype: Rabbit / IgGpublished 
Species:  Chimpanzee, Dog, Fish, Fruit fly, Hamster, Human, Mouse, 
Non-human primate, Rat, XenopusPublished Applications: 
Immunocytochemistry (ICC), Western Blot (WB),Immunohistochemistry 
(IHC), Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry - Free Floating 
(IHC (Free)) Immunoprecipitation (IP), Immunomicroscopy (IM), 
Miscellaneous PubMed (MISC) ChIP assay (ChIP), 
Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P)), Immunohistochemistry 
(Frozen) (IHC (F)), Flow Cytometry (Flow), Gel Shift (GS) Συςκευαςια   
100μL 

388 
RFP Tag Polyclonal 

Antibody 100μg 

RFP Tag Polyclonal Antibody  
Host/isotype:  Rabbit / IgG 
Published species:  Fruit fly, Human, Mouse 
Purification:  Affinity chromatography 
ESTED APPLICATIONS/ DILUTION 
ELISA (ELISA) 1:10,000-1:15,000 
Immunocytochemistry (ICC) 1:5000 
Immunofluorescence (IF) 1:5000 
Western Blot (WB) 1:3000-1:7000 
Συςκευαςια 100μg 

389 

Donkey anti-Mouse 
IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 

488 500μL  

Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 488  
Host/Isotype: Donkey / IgG 
TESTED APPLICATIONS/ DILUTION 
Immunocytochemistry (ICC) 0.2 µg/ml 
Immunofluorescence (IF) 1:2000 
Immunohistochemistry (IHC) 1-10 µg/ml 
Συςκεντρωςθ 2mg/ml 
Συςκευαςια 500μL  



 

390 

Donkey anti-Rabbit 
IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 

488 500μL 

Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 488,  Συςκευαςια 500μlΝα πλθρει τισ παρακατω 
προδιαγραφεσ: Tested species reactivity RabbitPublished species 
reactivity Not ApplicableHost / Isotype Donkey / IgGClass 
PolyclonalType Secondary AntibodyImmunogen Gamma 
Immunoglobins Heavy and Light chainsConjugate Alexa Fluor® 488Form 
liquidConcentration 2 mg/mlPurification purifiedStorage buffer PBS, pH 
7.5Contains 5mM sodium azideTarget IgGAntibody Form Whole 
AntibodyTested Applications Dilution *Flow Cytometry (Flow) 1-10 
µg/mLImmunocytochemistry (ICC) 1-10 µg/mlImmunofluorescence (IF) 
1:2000Immunohistochemistry (IHC) 1-10 µg/ml 



 

391 

Donkey anti-Rat IgG 
(H+L) Highly Cross-

Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 

488 500μL 

Donkey anti-Rat IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, 
Alexa Fluor 488,   Συςκευαςια 500μlΝα πλθρει τισ παρακατω 
προδιαγραφεσ: Tested species reactivity RatPublished species reactivity 
Not ApplicableHost / Isotype Donkey / IgGClass PolyclonalType 
Secondary AntibodyImmunogen Gamma Immunoglobins Heavy and 
Light chainsConjugate Alexa Fluor® 488Form LiquidConcentration 2 
mg/mlPurification purifiedStorage buffer PBS, pH 7.5Target 
IgGAntibody Form Whole Antibodyested Applications Dilution *Flow 
Cytometry (Flow) 1-10 µg/mLImmunocytochemistry (ICC) 1-10 
µg/mlImmunofluorescence (IF) 1-10 µg/mLImmunohistochemistry (IHC) 
1-10 µg/ml 



 

392 

Donkey anti-Goat IgG 
(H+L) Cross-Adsorbed 
Secondary Antibody, 

Alexa Fluor 488 500μL 

Donkey anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa 
Fluor 488, 500μlνα πλθρει τισ κατωκι προδιαγραφεσTested species 
reactivity GoatHost / Isotype Donkey / IgGClass PolyclonalType 
Secondary AntibodyImmunogen Gamma Immunoglobins Heavy and 
Light chainsConjugate Alexa Fluor® 488Form liquidConcentration 2 
mg/mlPurification purifiedStorage buffer PBS, pH 7.5Contains 5mM 
sodium azideTarget IgGCross Adsorption Against rabbit, rat, mouse and 
human IgGAntibody Form Whole AntibodyTested Applications Dilution 
*Flow Cytometry (Flow) 1-10 µg/mLImmunocytochemistry (ICC) 1-10 
µg/mlImmunofluorescence (IF) 1-10 µg/mLImmunohistochemistry (IHC) 
1-10 µg/ml 

393 

Donkey anti-Mouse 
IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 

568 500μL 

Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 568  
TESTED APPLICATIONS/ DILUTION 
Immunocytochemistry (ICC) 2 µg/ml 
Immunofluorescence (IF) 2 µg/ml 
Immunohistochemistry (IHC) 1-10 µg/ml 
Host/isotype:  Donkey / IgG 
Συγκεντρωςθ 2mg/ml 
Συςκευαςια 500μL 

394 

Donkey anti-Rabbit 
IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 

568 500μL 

Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 568  
Host/Isotype: Donkey/IgG 
TESTED APPLICATIONS/DILUTION 
Immunocytochemistry (ICC) 4 µg/ml 
Immunofluorescence (IF) 4 µg/ml 
Immunohistochemistry (IHC) 1-10 µg/ml 
Συγκεντρωςθ 2mg/ml 
Συςκευαςια 500μL 



 

395 

Donkey anti-Goat IgG 
(H+L) Cross-Adsorbed 
Secondary Antibody, 

Alexa Fluor 568 500μL 

Donkey anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa 
Fluor 568TESTED APPLICATIONS DILUTIONFlow Cytometry (Flow) 1-10 
µg/mLImmunocytochemistry (ICC) 1-10 µg/mlImmunofluorescence (IF) 
1-10 µg/mLImmunohistochemistry (IHC) 1-10 µg/mlHost/Isotype: 
Donkey/IgGΣυγκεντρωςθ 2mg/mlΣυςκευαςια 500μL 

396 

Donkey anti-Mouse 
IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 

647 500μL 

  
Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 647  
TESTED APPLICATIONS DILUTION 
Flow Cytometry (Flow) 1-10 µg/mL 
Immunocytochemistry (ICC) 2 µg/ml 
Immunofluorescence (IF) 2 µg/ml 
Immunohistochemistry (IHC) 1-10 µg/ml500μL 

397 

Donkey anti-Goat IgG 
(H+L) Cross-Adsorbed 
Secondary Antibody, 

Alexa Fluor 647 500μL 

Donkey anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa 
Fluor 647, 500μl 
να πλθρει τισ κατωκι προδιαγραφεσ 
Tested species reactivity Goat 
Host / Isotype Donkey / IgG 
Class Polyclonal 
Type Secondary Antibody 
Immunogen Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains 
Conjugate Alexa Fluor® 647 
Form liquid 
Concentration 2 mg/ml 
Purification purified 
Storage buffer PBS, pH 7.5 
Contains 5mM sodium azide 
Target IgG 
Cross Adsorption Against rabbit, rat, mouse and human IgG 
Antibody Form Whole Antibody 
Tested Applications Dilution * 
Immunocytochemistry (ICC) 1-10 µg/ml 
Immunofluorescence (IF) 1-10 µg/mL 
Immunohistochemistry (IHC) 1-10 µg/ml 



 

398 

Donkey anti-Rabbit 
IgG (H+L) Highly Cross-
Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 

647 500μL 

Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary 
Antibody, Alexa Fluor 647 TESTED APPLICATIONS/DILUTIONFlow 
Cytometry (Flow) 1-10 µg/mLImmunocytochemistry (ICC) 2 
µg/mlImmunofluorescence (IF) 2 µg/mlImmunohistochemistry (IHC) 1-
10 µg/mlHost/Isotype: Donkey/IgGΣυγκεντρωςθ 2mg/mlΣυςκευαςια 
500μL 

399 

Goat anti-Mouse IgG 
(H+L) Secondary 

Antibody, Alexa Fluor 
405 500μL 

Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 405 
ESTED APPLICATIONS DILUTION 
Flow Cytometry (Flow) 1-10 µg/mL 
Immunocytochemistry (ICC) 1-10 µg/mL 
Immunofluorescence (IF) 1-10 µg/mL 
Immunohistochemistry (IHC) 1-10 µg/ml  
Host/Isotype: Goat/IgG 
Συγκεντρωςθ 2mg/ml 
Συςκευαςια 500μL 



 

400 
HiSpeed Plasmid Midi 

Kit (25)25 HiSpeed 
Midi Tips 

  Ρλιρεσ kit για τθν ταχεία απομόνωςθ ζωσ 200μg πλαςμιδιακοφ DNA 
από 50-150ml καλλιζργειασ. Θ απομόνωςθ να πραγματοποιείται με 
ςτιλεσ χρωματογραφίασ, μζςα ςε 45 λεπτά.Το DNA που απομονϊνεται 
να είναι υπερκάκαρο και ζτοιμο για χριςθ ςε εφαρμογζσ όπωσ 
Cloning, Transfection, Sequencing & Ιn Vitro Transcription.Το 
βακτθριακό εκχφλιςμα να κακαρίηεται με QIAfilter cartridge χωρίσ 
φυγοκζντρθςθ. Το κιτ να περιζχει βελτιωμζνθσ καταςκευισ ςτιλθ 
χρωματογραφίασ (High-Speed Tip) για ταχφτερθ ζκλουςθ του DNA. Το 
κιτ να περιζχει βελτιωμζνθσ ςφνκεςθσ Resin (Anion-Exchange Resin HS) 
για τθν απομόνωςθ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ πλαςμιδιακοφ DNA. Θ 
ζκλουςθ του DNA από τθν κολϊνα να πραγματοποιείται με 
QIAprecipitator, για τθν καλφτερθ αφαλάτωςθ και ςυμπφκνωςθ του 
χωρίσ να χρειάηεται κατακριμνιςθ με ιςοπροπανόλθ. Το κιτ να 
προςφζρεται για 25 δείγματα. 

401 
QIAprep spin miniprep 

kit 50 high-purity 
plasmid minipreps  

Ρλιρεσ Kit για ταχεία απομόνωςθ ζωσ 20μg πλαςμιδιακοφ DNA, από 
τουλάχιςτον 1-10ml καλλιζργειασ Θ απομόνωςθ να γίνεται με spin 
columns, ςε λίγα λεπτά.  
Το DNA να είναι υψθλισ κακαρότθτασ (high purity) και ζτοιμο για 
χριςθ ςε εφαρμογζσ όπωσ radioactive & fluorescent sequencing, 
restriction digestion, ligation & transformation. Το κιτ να προςφζρεται 
για 50 δείγματα 



 

402 
One Shot™ TOP10 

Chemically Competent 
E. coli 20 reactions 

One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coliAπόδοςθ 
μεταςχθματιςμοφ 1 χ 109 cfu / μg πλαςμιδιακοφ DNA. Iδανικό για 
κλωνοποίθςθ υψθλισ απόδοςθσΝα περιλαμβανει• One Shot® TOP10 
Chemically Competent E. coli: 21 vials, 50 µl• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 
vial, 50 µl• S.O.C. medium: 1 bottle, 6 mlΣυςκευαςια 20 αντιδραςεισ 

403 
 

Papain Dissociation 
System 1 bx 

Set of five single use vials of papain and five single use vials of DNase, 
100 ml of 
Earle's balanced salt solution (EBSS), and an inhibitor vial for use in the 
tissue 
dissociation method of Huettner, J.E., and Baughman, R.W.: J. 
Neuroscience, 6, 3044 
(1986). Use tested by Worthington using new-born rat pup spinal cord. 
The package 
contains sufficient materials for dissociation of five separate tissue 
aliquots of up to 
0.3-0.4 cm3 each. 
Specifications 
Code PDS 
Storage Conditions Store at 2-8ºC. 

404 
PureLink™ RNA Micro 

Scale Kit 50 preps 

Kit για γριγορο κακαριςμό και  ςυγκζντρωςθ του ολικοφ RNA από μια 
ποικιλία δειγμάτων όπωσ Bacteria, Fine Needle Aspirates (FNA), Laser 
Capture Microdissection (LCM), Mammalian Cells, Plant, Tissue 
(Mammalian), Yeast 
Απαιτοφμενο αρχικο υλικο: λιγοτερο απο 10 mgs ιςτοφ, ζωσ 5 x 10^5 
κυτταρα 
ΑΡοδοςθ: εωσ 100 µg 
Το κιτ να περιλαμβανει 
• Lysis Buffer,  Wash Buffer I, Wash Buffer II, RNase-Free Water,  
PureLink™ Micro Kit Columns with collection tubes (50 each),  
Collection Tubes (50 each), • Recovery Tubes (50 each), • Lyophilized 
PureLink™ DNase (1500 Units), • PureLink™ On-Column DNase 2X 
Buffer (1 ml), • RNase-Free Water (1 ml), • Lyophilized PureLink™ 
Carrier RNA (300 µg) 
Συςκευαςια 50 preps 



 

405 
100pcs Cover Glass 

(24x50mm) 

Καλυπτρίδεσ ορκογϊνιεσ / 24x50x0.13-0.16mm / Hydrolytic Class 1 for 
in vitro diagnostic applications / διαφανείσ / low alkaline strength / low 
autofluorescence / low flatness deviations  

406 
Mechanical Cryogenic 
Freezer Boxes without 

Dividers 

Κουτιά κρυογονικισ αποκικευςθσ / 13.2x13.2x5.1cm LxWxH / 
χωρίσ drain, διαχωριςτικά ι grid / με καπάκι 

407 
Liquid Nitrogen 

Cryogenic Freezer 
Boxes with Drain Slots 

 Κουτιά κρυογονικισ αποκικευςθσ / 13.2x13.2x5.1cm LxWxH / με 
drain, grid και 81 κζςεισ 1.3cm / με καπάκι 

408 
VECTASHIELD with 

DAPI 10 ml 

Applications Immunofluorescence, In situ hybridization, Cellular 
Imaging 
Mounting Aqueous (Non-Hardening) 
Antifade Yes 
Counterstain DAPI (blue fluorescence) 
Cellular Stain Nucleus 

409 
VECTASHIELD 

Mounting Medium 10 
ml 

Applications Immunofluorescence, In situ hybridization, Cellular 
Imaging, Super-Resolution Microscopy 
Mounting Aqueous (Non-Hardening) 
Antifade Yes 
Counterstain None 



 

410 
ΛΕΡΙΔΕΣ 

ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ S-35 
50PCS 

1.  Να διακζτει επικάλυψθ από το ειδικό κράμα  λευκόχρυςου και  
επικάλυψθ από resin.  2. Να ζχουν μικοσ τουλάχιςτον 80 mm και  
πλάτοσ 8 mm3. Να διακζτει γωνία κοπισ 35ο.4. Να είναι 
καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο ατςάλι.5. Να διατίκενται  μεγάλο 
εφροσ επιλογισ λεπίδων ανάλογα με τθ ποιότθτα του υλικοφ που 
κόβεται (μαλακό, ςκλθρό, βιοψία, κρυοςτάτθσ).6. Να ζχει  μεγάλθ 
διάρκεια ηωισ  ζτςι ϊςτε το κόςτοσ για τθ κοπι των δειγμάτων να 
μειϊνεται ςθμαντικά.  Θ ςφγκριςθ του κόςτουσ να γίνεται με το αρικμό 
των blocks που κόβει θ μία λεπίδα.7. Για τθν αςφάλεια του χριςτθ:α) 
Να φζρει ςτρογγυλοποιθμζνεσ άκρεσ ςτθν πλευρά κοπισ.β) Να φζρει  
κατάλλθλθ εγκοπι ςτθν πίςω πλευρά τθσ λεπίδασ για τθν εφκολθ 
αναγνϊριςι τθσ.8. Να φζρει CE Mark για IVD. 

411 

Glass box, for staining 
tray, 108 x 90 x 70 

mm, soda-lime-glass 
Pack of 10 

Dimensions (L x W)108 x 90mm 
Length (Metric)108mm 
Width (Metric)90mm 
Material 
Soda Lime Glass 
Includes with cover for staining tray 

412 

Staining tray, for 10 
microscope slided 
(76x26 mm) or any 

width up to 52 mm, 88 
x 40 x 71 mm Pack of 

10 

Dimensions (L x W) 88 x 40mm 
Length (Metric)88mm 
TypeStaining Tray 
MaterialGlass 
For Use With (Application) 
For 10 microscope slides 76 x 26mm or each width up to 52mm 

413 
Stainless steel handle 
for staining tray 10 pc 

Type Handle 
Material Stainless Steel 



 

414 Aquatex   50 ml 

Overview Aquatex® is used for e.g. LEUCOGNOST™ stained specimens. 
For preservation purposes and subsequent optimal microscopy, the 
stained sections are normally mounted using a suitable mounting agent 
and covered with a cover glass. One of the most important parameters 
of mounting agents is the refractive index (nD) which should be around 
1.5, the refractive index of glass. Aquatex®, an aqueous mounting 
media, should be used especially with specimens prepared for enzyme 
and lipid determinations i.e. specimens that must not be dehydrated 
with an ascending series of alcohol. Aquatex® is also used for 
LEUCOGNOST™ stained specimens. 100 ml Aquatex® are sufficient for 
approx. 200 - 300 samples. Aquatex® is an IVD registered product and 
CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes.Product 
InformationHS Code 3905 99 90Physicochemical InformationDensity 
1.08 g/cm3 (20 °C)pH value 7 (H₂O, 20 °C) 

415 
MOWIOL® 4-88 
Reagent 100 gm 

CAS number 9002-89-5 
Form Yellow solid 

416 
Round cover glasses 

19 mm No. 1 1.000PCS 

Στρογγυλζσ καλυπτρίδεσ Menzel Glaser / καταςκευι από pure white 
glass hydrolytic class 1 / κατάλλθλεσ για εφαρμογζσ in vitro diagnostic 
(IVD) / διαμζτρου 19mm / πάχουσ No.1 

417 
Slide folder 
White/black 
Cardboard 

Φάκελοσ μεταφοράσ/αποκικευςθσ slides μικροςκοπίασ / κατάλλθλο 
για slides 76x26mm / χωρθτικότθτα 20 slides / με εςοχζσ για εφκολθ 
αφαίρεςθ των slides από τισ κικεσ 

418 
Microscope slide 

holders 

 Θικθ κάκετθσ αποκικευςθσ slides μικροςκοπίασ / κάκετθ τοποκζτθςθ 
για τον κακαριςμό και ςτζγνωμα των slides / χωρθτικότθτα 15 slides 
76x26mm / χρϊμα λευκό / διαςτάςεισ 102x153x21mm 



 

419 DL-AP5 10 mg 

Description: Potent, selective NMDA antagonist 
Alternative Names: DL-APV 
Chemical Name: DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid 
Purity: ≥98% (HPLC) 

420 
Kynurenic acid≥98% 

250MG 

CAS Number 492-27-3  Empirical Formula (Hill Notation) C10H7NO3  
Molecular Weight 189.17  Beilstein Registry Number 147451   MDL 
number MFCD00006753   PubChem Substance ID 24277986 

421 BamHI 

Ρεριοριςτικό ζνηυμο BamHI. Να είναι ςε ςυγκζντρωςθ 10-12 units/μl. 
Να ςυνοδεφεται από 10x UBamHI και  10x K buffer. Να μθν είναι 
ευαίςκθτο ςε dam, dcm και CpG methylation. Να ζχει 100% activity 
ςτα buffers K και H. Να φυλάςςεται ςτουσ -20°C. Να διατίκεται ςε 
ςυςκευαςία των 5000 units. 

422 EcoRI 

 Ρεριοριςτικό ζνηυμο EcoRI . Να είναι ςε ςυγκζντρωςθ 10-12 units/μl. 
Να ςυνοδεφεται από 10x UEcoRI και  10x K buffer. Να μθν είναι 
ευαίςκθτο ςε dam και dcm methylation. Να ζχει 100% activity 
ςτobuffer K. Να φυλάςςεται ςτουσ -20°C. Να διατίκεται ςε 
ςυςκευαςία των 5000 units 

423 SalI 

 Ρεριοριςτικό ζνηυμο Sal II. Να είναι ςε ςυγκζντρωςθ 10-12 units/μl. 
Να ςυνοδεφεται από 10x SH buffer. Να μθν είναι ευαίςκθτο ςε dam 
και dcm methylation.   Να ζχει 100% activity ςτο buffer SΘ. Να 
φυλάςςεται ςτουσ -20°C. Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία των 2500 units. 

424 NotI 

Ρεριοριςτικό ζνηυμο Not I. Να είναι ςε ςυγκζντρωςθ 10-12 units/μl. 
Να ςυνοδεφεται από 10x UNotI buffer. Να μθν είναι ευαίςκθτο ςε dam 
και ςε dcm methylation. Να ζχει 75-100% activity ςτo buffer Θ. Να 
φυλάςςεται ςτουσ -20°C. Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία των 500 units. 



 

425 XhoI 

Ρεριοριςτικό ζνηυμο Xho I. Θ ςυγκζντρωςθ του να είναι 10 units/μl ςε 
όγκο 500μl. Να ςυνοδεφεται από 1ml 10X buffer H και  1ml 10X loading 
buffer. Να ζχει παραχκεί ςε E.coli. Να δουλεφει ςτουσ 37°C. Να ζχει 
100% relative activity ςτο buffer K και ςτο buffer H. Να φυλάςςεται 
ςτουσ -20°C. Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία των 5000 units. 

426 XbaI 

 Ρεριοριςτικό ζνηυμο Xba I. Να είναι ςε ςυγκζντρωςθ 10-12 
units/μl.Να ςυνοδεφεται από 10x M και 10x K buffer. Να μθν είναι 
ευαίςκθτο ςε  dcm και CpG methylation. Να ζχει 100% activity ςτα 
buffers K και M. Να φυλάςςεται ςτουσ -20°C. Να διατίκεται ςε 
ςυςκευαςία των1000 units. 

427 HindIII 

 Ρεριοριςτικό ζνηυμο Hind III. Να είναι ςε ςυγκζντρωςθ 10-12 
units/μl.Να ςυνοδεφεται από 10x M και 10x K buffer. Να μθν είναι 
ευαίςκθτο ςε dam, dcm και CpG methylation. Να ζχει 100% activity 
ςτα buffers K και Μ. Να φυλάςςεται ςτουσ -20°C. Να διατίκεται ςε 
ςυςκευαςία των 5000 units. 

428 
Proteinase K, 

recombinant, PCR 
Grade 100 mg  

Αναςυνδυαςμζνθ πρωτεϊνάςθ K απομονωμζνθ από Pichia pastoris, ςε 
λυοφιλοποιθμζνθ μορφι, κατάλλθλθ για PCR. Ελεγμζνθ για τθν 
απουςία ενδονουκλεαςϊν, εξωνουκλεαςϊν, ριβονουκλεαςϊν, και με 
10 pg DNA /mg enzyme ενηφμου. Συςκευαςία 100mg 

429 
Transcription 

Optimized 5X Buffer 1 
× 200μl 

Διάλυμα βελτιςτοποίθςθσ διαδικαςίασ μεταγραφισ 

430 
DTT, 100mM 

(Dithiothreitol) 100μl 

Αντιοξειδωτικό, για ςτακεροποίθςθ ενηφμων κι άλλων πρωτεϊνϊν με 
ςουλφυδρυλομάδεσ. Κακαρότθτα: >99%, Συγκζντρωςθ: 100mM. Κάκε 
φιάλθ είναι ελεγμζνθ και πιςτοποιθμζνθ για τθν απουςία DNAςϊν, 
RNAςϊν και πρωτεαςϊν 

431 DIG RNA Labeling Mix  
RNA labeling with digoxigenin-UTP by in vitro transcription with SP6, T7 
and T3 RNA polymerase for 
20 transcriptions 



 

432 
rRNasin® RNase 

Inhibitor, 2500units 

Ευρείασ δραςτθριότθτασ ζνηυμο εξουδετζρωςθσ ριβονουκλεαςϊν, να 
εξουδετερϊνει με επιτυχία RNase A, RNase B, RNase C, human 
placenta RNAse.  Να είναι ενεργι ςε μεγάλο εφροσ pH (5-9) και 
κερμοκραςίασ 4-50οC 

433 
rRNasin® RNase 

Inhibitor,10000 UNITS 

Ευρείασ δραςτθριότθτασ ζνηυμο εξουδετζρωςθσ ριβονουκλεαςϊν, να 
εξουδετερϊνει με επιτυχία RNase A, RNase B, RNase C, human 
placenta RNAse.  Να είναι ενεργι ςε μεγάλο εφροσ pH (5-9) και 
κερμοκραςίασ 4-50οC 

434 
T7 RNA Polymerase 

1000 units 

DNA-εξαρτϊμενθ RNA πολυμεράςθ με υψθλι ειδικότθτα και 
ςυγγζνεια με αλλθλουχίεσ Τ7 υποκινθτι. Ραραδίδεται με  100mM DTT 
& Transcription Optimized 5Χ Βuffer, ςφςταςθσ:200mM Tris-HCl (pH 7.9 
at 25°C), 30mM MgCl2, 10mM spermidine, 50mM NaCl 

435 
T3 RNA Polymerase 

1000 units 

DNA-εξαρτϊμενθ RNA πολυμεράςθ με υψθλι ειδικότθτα και 
ςυγγζνεια με αλλθλουχίεσ Τ3 υποκινθτι.Ραραδίδεται με  100mM DTT 
& Transcription Optimized 5Χ Βuffer, ςφςταςθσ 200mM Tris-HCl (pH 7.9 
at 25°C), 30mM MgCl2, 10mM spermidine, 50mM NaCl 

436 
SP6 RNA Polymerase 

1000 units 

DNA-εξαρτϊμενθ RNA πολυμεράςθ με υψθλι ειδικότθτα και 
ςυγγζνεια με αλλθλουχίεσ SP6 υποκινθτι.SP6 RNA Polymerase is 
provided with 5X Reaction Buffer: Να παραδίδεται με 100mM DTT and 
Transcription Optimized 5X Buffer, ςφςταςθσ: 200mM Tris-HCl (pH 7.9 
at 25°C), 30mM MgCl2, 10mM spermidine, 50mM NaCl. 

437 
Taq DNA Polymerase, 
native 3 x 500 units 

Taq DNA Polymerase, native (purified from Thermus aquaticus YT1). 
Συςκευαςια 3Χ500 units, να περιλαμβανει:  
• 300 µl Taq DNA Polymerase (5 U/µl) 
• 7.5 ml 10X PCR buffer (without magnesium) 
• 3 ml Magnesium Chloride (50 mM) 

438 

REDTaq® ReadyMix™ 
PCR Reaction Mix 

Complete PCR reagent 
with standard Taq 

DNA Polymerase and 
inert dye 

form   liquid 
feature   hotstart: no 
concentration   1 unit/μL 
color   red 
Featured Industry   Agriculture 



 

439 
1 Kb Plus DNA Ladder 

250 µg 

1 Kb Plus DNA Ladder 
Να παρεχεται με 10X BlueJuice Gel Loading Buffer  
Individual chromatography-purified DNA fragments 
Συγκεντρωςθ: 0.5 µg/µL 
Size Range: 100 bp-15,000 bp 
Συςκευαςια: 250 µg (ποςοτθτα καταλλθλθ για 500 εφαρμογεσ) 

440 
Leibovitz's L-15 

Medium  500 Ml 

Form: LiquidGlutamine: L-GlutamineHEPES Buffer: No HEPESPhenol Red 
Indicator: Phenol RedProduct Line: Gibco®Product Size: 500 mLSodium 
Pyruvate Additive: Sodium PyruvateVolume (Metric): 500 mlGreen 
Features: Sustainable packaging 

441 

Fetal Bovine Serum, 
qualified, heat 

inactivated, US origin 
500 mL 

Serum Treatment: Heat-Inactivated 
Purity or Quality Grade: Qualified 
Country of Origin: United States 
Format: Bottle(s) 
Endotoxin Level: ≤ 10 EU/ml 
Hemoglobin Level: ≤ 25 mg⁄dl 
Product Line: Gibco® 
Product Size: 500 mL 
Species: Cattle⁄Bovine 
Green Features: Sustainable packaging 

442 
Methyl 4-

hydroxybenzoate 99% 
2.5kg 

CAS 99-76-3 
Assay Percent Range 99% 
Molecular Formula C8H8O3 
Linear Formula HOC6H4CO2CH3 
Formula Weight 152.15 
MDL Number MFCD00002352 

443 
DL-3-OCTANOL 

97%(50ml) 

CAS 589-98-0 
Infrared SpectrumAuthentic 
Physical FormLiquid 
Refractive Index1.4220 to 1.4280 
Linear FormulaCH3(CH2)4CH(OH)C2H5 
Specific Gravity0.825 
MDL Number MFCD00004590 



 

444 
Methylphenidate 

hydrochloride 100MG 

CAS Number 298-59-9  Empirical Formula (Hill Notation) C14H19NO2 · 
HCl  Molecular Weight 269.77  EC Number 206-065-3   MDL number 
MFCD00058191   PubChem Substance ID 24896775 

445 Risperidone 10 mg 

Description: 5-HT2A antagonist 
Alternative Names: R 64 766 
Chemical Name: 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-
piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-
a]pyrimidin-4-one 
Purity: ≥99% (HPLC) 

446 
     Benzaldehyde 100 

ML 
100ML Benzaldehyde, 99.5+%, pure, redistilled, AcroSealAdditional 
Details : CAS Number : 100-52-7 Weight : 0.15500kg 

447 
Anti-Tau (phospho 

S262) antibody 50 µl 

 
Description Rabbit polyclonal to Tau (phospho S262) 
Host species Rabbit 
Specificity Phosphorylation site-specific antibody selective for the 
phosphorylated form of human tau containing a phosphate on serine 
262. 
Tested applicationsSuitable for: WBmore details 
Species reactivity Reacts with: Human 
Predicted to work with: Rat, Goat, Cow, Monkey, Baboon 
Immunogen 
Synthetic peptide corresponding to Human Tau. Synthetic peptide 
(Human) derived from the region of human tau that contains serine 
262. 
Database link: P10636 



 

448 
Tau Monoclonal 

Antibody (T46) 100μg 

 
Species reactivity Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rabbit, Rat, 
Xenopus 
Published species Human, Mouse, Non-human primate, Rat 
Host / Isotype Mouse / IgG1 
Class Monoclonal 
Type Antibody 
Clone T46 
Immunogen Bovine Tau. 
Conjugate Unconjugated 
Form Liquid 
Purification purified 
Storage buffer PBS 
Contains 0.1% sodium azide 

449 Clozapine 25mg 
CAS Number 5786-21-0  Empirical Formula (Hill Notation) C18H19ClN4  
Molecular Weight 326.82  MDL number MFCD00153785   PubChem 
Substance ID 24277892 

450 
Haloperidol 

hydrochloride 100 mg 

Description: Antagonist, partly D2 selective 
Chemical Name: 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-
fluorophenyl)-1-butanone hydrochloride 
Purity: ≥99% (HPLC) 

451 
Chlorpromazine 

hydrochloride 5G 

CAS Number 69-09-0  Empirical Formula (Hill Notation) C17H19ClN2S · 
HCl  Molecular Weight 355.33  Beilstein Registry Number 3779989   
MDL number MFCD00012654 

452 
Amisulpride ≥98% 

(HPLC) 

CAS Number 71675-85-9  Empirical Formula (Hill Notation) 
C17H27N3O4S  Molecular Weight 369.48  EC Number 275-831-7   MDL 
number MFCD00866691 

453 Tryptamine 98% 10G 
CAS Number 61-54-1  Empirical Formula (Hill Notation) C10H12N2  
Molecular Weight 160.22  Beilstein Registry Number 125513   EC 
Number 200-510-5   MDL number MFCD00005661 

454 
Fasudil hydrochloride 

50 mg 
Empirical Formula (Hill Notation) C14H18ClN3O2S  Molecular Weight 
327.83   MDL number MFCD00943198 

455 
Εφκαμπτα κυκλϊματα 

PJL122501 
Εφκαμπτα κυκλϊματα PJL122501 



 

456 Brewers yeast     1kg 
Chemical Name or Material Brewers yeast 
CAS 68876-77-7 
MDL Number MFCD00132595 

457 

mCherry Monoclonal 
Antibody (16D7), 

Alexa Fluor 647 50 
tests 

 
Species reactivity Tag 
Host / Isotype Rat / IgG2a 
Class Monoclonal 
Type Antibody 
Clone 16D7 
Immunogen Full-length mCherry was used as the immunogen 
Conjugate Alexa Fluor® 647 

458 
Purified anti-rat CD3, 
Mouse IgM, kappa, 
Clone: 1F4 100 µg 

Isotype ControlPurified Mouse IgM, κ Isotype Ctrl Reactivity Rat Host 
Species Mouse Immunogen F344 rat spleen cells stimulated with PMA 
and calcium ionophore Formulation Phosphate-buffered solution, pH 
7.2, containing 0.09% sodium azide. Preparation This antibody is at 
>85% purity. Concentration 0.5 mg/ml Storage & Handling The antibody 
solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C. 
ApplicationFC - Quality testedIHC - Reported in the 
literatureRecommended UsageEach lot of this antibody is quality 
control tested by immunofluorescent staining with flow cytometric 
analysis. For flow cytometric staining, the suggested use of this reagent 
is ≤0.25 µg per million cells in 100 µl volume. It is recommended that 
the reagent be titrated for optimal performance for each 
application.Application NotesImmobilized 1F4 antibody can induce T 
cell proliferation in vitro. Additional reported applications (for relevant 
formats of this clone) include: immunohistochemistry of acetone-fixed 
frozen sections1 and formaldehyde- fixed paraffin embedded 
sections4,5 immunofluorescence microscopy3, in vivo activation of T 
cell responses1, and in vivo inhibition of T cell responses2. 



 

459 

Mouse EpCAM/TROP1 
Alexa Fluor® 700-

conjugated Antibody 
100 ug 

Species ReactivityMouse 
SpecificityDetects mouse EpCAM/TROP-1. 
SourceMonoclonal Rat IgG2a Clone # G8.8R 
ImmunogenTE-71 Thymic epithelial cell line 
FormulationSupplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and 
Sodium Azide. 
LabelAlexa Fluor 700 

460 
APC anti-mouse CD86 

Antibody 25 µg 

Isotype ControlAPC Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl Reactivity Mouse Host 
Species Rat Immunogen LPS-activated CBA/Ca mouse splenic B cells 
Formulation Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% 
sodium azide. Preparation The antibody was purified by affinity 
chromatography, and conjugated with APC under optimal conditions. 
The solution is free of unconjugated APC and unconjugated antibody. 
Concentration 0.2 mg/ml Storage & Handling The antibody solution 
should be stored undiluted between 2°C and 8°C, and protected from 
prolonged exposure to light. Do not freeze. ApplicationFC - Quality 
testedRecommended UsageEach lot of this antibody is quality control 
tested by immunofluorescent staining with flow cytometric analysis. 
For flow cytometric staining, the suggested use of this reagent is ≤ 0.25 
µg per 106 cells in 100 µl volume. It is recommended that the reagent 
be titrated for optimal performance for each application.Excitation 
Laser Red Laser (633 nm) 

461  Donkey serum 10ML 

Product Description 
Donkey Serum is a pooled preparation obtained from a 
normal donor herd. 
Immunoelectrophoresis against anti-donkey serum 
results in multiple arcs of precipitation. The presence of 
endogenous antibodies has not been assayed 



 

462 

Tris-EDTA buffer 
solution 

BioUltra, for molecular 
biology, pH 8.0 500ML 

  
MDL number MFCD00236359   PubChem Substance ID 329770217 

463 

Deoxyribonuclease I 
from bovine pancreas 
lyophilized powder, 
Protein ≥85 %, ≥400 

Kunitz units/mg 
protein 10MG 

  
CAS Number 9003-98-9   EC Number 232-667-0   Enzyme Commission 
(EC) Number 3.1.21.1  ( BRENDA | IUBMB )  MDL number 
MFCD00130918 

464 

  
Poly-D-lysine 

hydrobromide 
mol wt 70,000-

150,000, lyophilized 
powder, γ-irradiated, 
BioReagent, suitable 
for cell culture 5MG 

  
CAS Number 27964-99-4  Linear Formula D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr   
MDL number MFCD00131934  PubChem Substance ID 24898764 

465 

Laminin from 
Engelbreth-Holm-

Swarm murine 
sarcoma basement 

membrane 
1-2 mg/mL in Tris 

buffered NaCl, 0.2 μm 
filtered, BioReagent, 

suitable for cell culture 
1MG 

  
form   aqueous solution 
concentration   1-2 mg/mL in Tris buffered NaCl 
surface coverage   1-2 μg/cm2 
suitability   suitable for cell culture,CAS Number 114956-81-9   MDL 
number MFCD00081739 

466 
Amphotericin B 
solution 20ML 

 CAS Number 1397-89-3  Empirical Formula (Hill Notation) 
C47H73NO17  Molecular Weight 924.08  MDL number MFCD00877763   
PubChem Substance ID 24890711 



 

467 RQ1 RNase-free Dnase 
Να παρζχεται μεμε 10X ρυκμιςτικό διάλυμα, ςφςταςθσ  (400mM Tris-
HCl *pH 8.0 at 25°C+, 100mM MgSO4, 10mM CaCl2) and Stop Buffer 
(20mM EGTA *pH 8.0 at 25°C+) 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ(ΤΕΥΔ) 
 
 
 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΕΕΥΝΘΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΒΙΟΙΑΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221056] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ 34-ΒΑΘ-16672] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Σκουλοφδθσ Ρζτροσ] 
- Τθλζφωνο: *210 9656310 , 2108979197 
- Θλ. ταχυδρομείο: *skouloudis@fleming.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.fleming.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): Ρρομικεια Ερευνθτικϊν αναλωςίμων ςτα πλαίςια του ζργου ΔΩΕΑ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΟΣ 

ΝΙΑΧΟΣ ΓΙΑ ΤΘ ΣΤΘΙΞΘ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΟY Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ [33651520-9, 33696300-8, 

33651520-9, 19520000-7, 24931250-6, 09343000-5, 24965000-6, 33790000-4, 34913000-0, 24965000-6 

] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [99221056] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΝΑΙ] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 



 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iii ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

* + Ναι * + Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

* + Ναι * + Πχι * + Άνευ αντικειμζνου 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσiv; 

* + Ναι * + Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 

 
α) *……+ 
 
 
 



 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 



 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 
που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 
ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 



 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσv 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvi· 

2. δωροδοκίαvii,viii· 

3. απάτθix· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσx· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασxi· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxiii το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xiv 

Εάν ναι, αναφζρετεxv: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  



 

(«αυτοκάκαρςθ»)xvii; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxviii: 

*……+ 

 



 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxix, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xx 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxi 
*……+*……+*……+ 

 



 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα              

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxii : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxiii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxiv; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι                               ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Πχι 



 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  

 



 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα 
με τα μζρθ Ι – III ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των 
ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 
εγγράφων που αναφζρονταιxxv, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxvi. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 
ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ 
  «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ»ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Α.1.   

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 
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ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1  

    

2  

    

3  

    

4  

    

5  
    

6  

    

7  
    

8  
    

9  
    

10  

    

11  

    



 

12  

    

13  

    

14  
    

15      

16  

    

17  

    

18  
    

19  

    

20  

    

21  

    

22  

    

23  

    

24  

    



 

25  

    

26  
    

27  
  

28      

29    

30  

    



 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV 
   
          

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
Τθσ επιχείρθςθσ …………………………., με ζδρα …………………, οδόσ ……. αρικμόσ …….. τθλζφωνο …………. fax……………….. 

ΕΙΔΟΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(τεμάχια) 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΦΡΑ 

% 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)Αρικμθτικϊσ 

χωρίσ ΦΡΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ  ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ 

Α.1    
    

Συνολικι προςφερόμενθ τιμι για όλα τα είδθ τθσ ομάδασ (χωρίσ ΦΠΑ)   

 

Συνολικι προςφερόμενθ τιμι για όλα τα είδθ τθσ ομάδασ  ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 
  

 
Θμερομθνία …../……/ 2018 

 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 (ςφραγίδα – υπογραφι

Ρρομικεια Ερευνθτικϊν  Αναλωςίμων 

Ρροχπολογιςμόσ 82.779,86 (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α  €) 

Κωδ. Ρροχπολογιςμοφ: 56.10.00  
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ΡΑΑΤΘΜΑ V 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

 
 
 
 

Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ  Καλισ Εκτζλεςθσ Συμφωνίασ Ρλαίςιο 
 
 
Ονομαςία Τράπεηασ ………………………  
Κατάςτθμα …………………………  
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX)    Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………  
        ΕΥΩ …………………………….  
 
Ρροσ:   
 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ υπ’ αρικμόν ... για ΕΥΩ ... 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα  και  ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι  του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  
διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και 
μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ,  υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………, 
οδόσ…………………..……………., 
αρικμόσ ……………,ΤΚ…………………...(ιςεπερίπτωςθΖνωςθσυπζρτωνεταιριϊν(1) ……………………
……. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ  ζνωςθσ  
προμθκευτϊν),  για  τθν  καλι  εκτζλεςθ  από  αυτι  των  όρων  τθσ  με  αρικμό ……………. 
ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια αντικειμζνων με 
κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……) και το οποίο ποςόν καλφπτει το 
0, 5%  τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α.  αξίασ  ……………………. ΕΥΩ αυτισ.   
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει.  
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι 
τθσ ςε εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.  
Βεβαιοφται  υπεφκυνα  ότι  το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν  που  ζχουν  δοκεί  
ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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 Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ  Καλισ Εκτζλεςθσ Εκτελεςτικϊν Συμβάςεων 
 
 
Ονομαςία Τράπεηασ ………………………  
Κατάςτθμα …………………………  
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX)    Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………  
        ΕΥΩ …………………………….  
 
Ρροσ:   
 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
υπ’ αρικμόν ... για ΕΥΩ ... 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα  και  ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι  του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  
διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και 
μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ,  υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………, 
οδόσ…………………..……………., 
αρικμόσ ……………,ΤΚ…………………...(ιςεπερίπτωςθΖνωςθσυπζρτωνεταιριϊν(1) ……………………
……. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ  ζνωςθσ  
προμθκευτϊν),  για  τθν  καλι  εκτζλεςθ  από  αυτι  των  όρων  τθσ  με  αρικμό ……………. 
ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια αντικειμζνων με 
κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……) και το οποίο ποςόν καλφπτει το 
5%  τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α.  αξίασ  ……………………. ΕΥΩ αυτισ.   
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει.  
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι 
τθσ ςε εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.  
Βεβαιοφται  υπεφκυνα  ότι  το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν  που  ζχουν  δοκεί  
ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ  

 

ΑΞΙΑΣ: #.# ΕΥΩ πλζον ΦΡΑ 24% 

ΘΕΜΑ: Ρρομικεια Ερευνθτικϊν Αναλωςίμων ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ «Στρατθγικι Ανάπτυξθ 

Ινςτιτοφτου Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν "Αλζξανδροσ Φλζμιγκ"» με Κωδικό ΟΡΣ 5002562 ςτο 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020» 

 

Στθν Βάρθ Αττικισ ςιμερα, τθν ……………………………………………………….... του ζτουσ 2018, θμζρα 

…………………………………………………………………….., οι ςυμβαλλόμενοι και υπογράφοντεσ: 

- το Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ»), 

που εδρεφει ςτθν Βάρθ Αττικισ (Αλ. Φλζμιγκ 34) και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο και 

Επιςτθμονικό Διευκυντι κ. Χαράλαμπο Σαββάκθ, και που ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ κα καλείται 

«Ανακζτουςα Αρχι» και 

- τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «…………………......» που εδρεφει ςτθν …………………….., 

οδόσ………………………….. , ΤΚ …………………………., ΑΦΜ ………………………………., Δ.Ο.Υ…………………………….., 

τθλ: …………………………………………. φαξ: ……………………………………………, που ςυμβάλλεται ςτθν παροφςα 

νόμιμα εκπροςωποφμενθ για τθν υπογραφι τθσ από τον 

................................................................................................... και που ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ κα 

καλείται «Ανάδοχοσ» 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

- του ν.4412/2016 (Α 147) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

- του ν.4314/2014 (Α 265) Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και του ν. 

3614/2007 (Α 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» 

- του ν.4270/2014 (Α 143) Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ 

- του ν. 4250/2014 (Α 74) Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του πδ 318/1992 

(Α 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ, και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
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- τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α 107) Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ 

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 

οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ 

- του ν.4013/2011 (Α 204) Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 

- του ν.3861/2010 (Α 112) Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ 

- του ν. 2859/2000 (Α 248) Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

- του ν.2690/1999 (Α 45) Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ, 

και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15 

- του ν.2121/1993 (Α 25) Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 

Θζματα 

- του πδ 28/2015 (Α 34) Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία 

- του πδ 80/2016 (Α 145) Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ 

- τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθ (Β 3400) και τθσ ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 

Β 1781) φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘΣ 

- τθσ ΥΑ Ρ1/2390/16.10.2013 (Β 2677) και τθσ ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β 1924) Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ 

- του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ΑΕΡΡ 

- του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) Κανονιςμόσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

- τθσ ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) για τθν απόδοςθ κράτθςθσ 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ 

- του πδ 93/95 (ΦΕΚ Α 57) Κδρυςθ νπιδ με τθν επωνυμία «Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν 

Επιςτθμϊν Αλζξανδροσ Φλζμιγκ 

- του ν.4485/2017 περί Ζρευνασ 

- τθν με αρικμό … απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο … ςτο ΕΡ … 

- τθν απόφαςθ … του Υπουργοφ … για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο ΡΔΕ … ΣΑΕ … 

- το με αρικμό … ζγγραφο τθσ ΕΥΔ του ΕΡ … για τθν ζγκριςθ του διαγωνιςμοφ  

- τθ με αρικμό … απόφαςθ ΔΣ για τθ διενζργεια θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου 

διαγωνιςμοφ  

- τθν εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2018 πίςτωςθ … 

- τθν με αρικμό … διακιρυξθ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ ςυμφωνίασ πλαίςιο  

- τθν με αρικμό πρωτ …… απόφαςθ ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
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- τθν με αρικμό ……. απόφαςθ ΔΣ που αφορά ςτθν κατακφρωςθ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ 

- τθ με αρικμό .... απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 

λαμβάνοντασ υπόψθ: 

ότι θ Ανακζτουςα Αρχι επικυμεί να προμθκευτεί τα αναλϊςιμα που περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

άρκρο 2 τθσ παροφςασ 

ότι ο Ανάδοχοσ διακζτει όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που όριηε θ διακιρυξθ και με βάςθ 

αυτά υπζβαλε τθν προςφορά του που είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

ότι θ Ανακζτουςα Αρχι αξιολόγθςθ ωσ ςυμφερότερθ και αποδζχτθκε τθν προςφορά του Αναδόχου 

ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα άρκρα που ακολουκοφν: 

ΑΘΟ 1 - ΟΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουκοι όροι ζχουν τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια: 

Ανάδοχοσ: Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει ςυμφωνία πλαίςιο με τθν Ανακζτουςα 

Αρχι, ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο παρόν τεφχοσ. 

Απόφαςθ Κατακφρωςθσ: Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ 

ςυμφωνία πλαίςιο ςτον Ανάδοχο. 

Συμφωνία Ρλαίςιο: Θ ςυμφωνία μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου, θ οποία κακορίηει τουσ 

αρχικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ που διζπουν τισ παραγγελίεσ/εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ, αγορζσ και 

παραδόςεισ που πραγματοποιοφνται κακ’ όλθ τθ διάρκειά τθσ. 

Εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ: Οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςε εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο και με 

τισ οποίεσ δθμιουργείται ςυμβατικι δζςμευςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εκ μζρουσ του 

Αναδόχου για ςυγκεκριμζνεσ ποςότθτεσ και αξίεσ. 

Επιτροπι Ραραλαβισ: Επιτροπι οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ για 

τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο και τθν παραλαβι των παραδοτζων. 

Ρροχπολογιςμόσ ςυμφωνίασ πλαίςιο: Θ προεκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςυνολικι αξία 

τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο, θ οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εξαντλθκεί ςτο ςφνολό τθσ.  

ΑΘΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Αντικείμενο τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο είναι θ προμικεια ερευνθτικϊν αναλωςίμων, όπωσ αναλυτικά 

περιγράφονται ςτο πίνακα του Ραραρτιματοσ Ι τθσ διακιρυξθσ. Τα προσ προμικεια είδθ 

κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 

(CPV): ........................... .  

Θ ςυμφωνία -πλαίςιο υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 
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 1. αδιενεργά υλικά π/υ…..€ 

2. Γάντια μιασ χριςθσ  π/υ…..€ 

3. Ρλαςτικά προϊόντα π/υ…..€ 

4. Μζςα εργαςτθριακισ καλλιζργειασ π/υ…..€ 

5. Ζνηυμα π/υ…..€ 

6. Ανοςοςφαιρίνεσ, Είδθ μορικακισ βιολογίασ π/υ…..€ 

7. Χθμικά αντιδραςτιρια π/υ…..€ 

8. Λεπίδεσ ξυραφιϊν π/υ…..€ 

9. Χαρτί υγιεινισ π/υ…..€ 

10. Εργαςτθριακά είδθ, είδθ υγιεινισ ι φαρμακευτικά είδθ από γυαλι π/υ…..€ 

11. Διάφορα ανταλλακτικά φίλτρα π/υ…..€ 

12. Ρροϊόντα κακαριςμοφ π/υ…..€ 

 

Θ ολοκλιρωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ οδιγθςε ςτθ ςφναψθ μονομεροφσ ςυμφωνίασ πλαίςιο 

για κάκε ζνα από τα επιμζρουσ τμιματα αυτισ.  

Με τθν παροφςα … 

Συγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει … 

ΑΘΟ 3 – ΔΙΑΚΕΙΑ ΗΩΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ 

Θ παροφςα ςυμφωνία πλαίςιο ζχει διάρκεια ηωισ 2 ζτθ, αρχισ γενομζνθσ από τθν υπογραφι τθσ. 

Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι επικυμεί να προβεί ςε νζα διαγωνιςτικι διαδικαςία κατά τθ διάρκεια ηωισ 

τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο, ζχει δικαίωμα να το πράξει.  

ΑΘΟ 4 – ΣΥΝΑΨΘ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Κάκε φορά που προκφπτει ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ, θ Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιεί τον Ανάδοχο ςε 

παράδοςθ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ αναλωςίμων, ςτθν ζδρα τθσ και εντόσ … θμερϊν από τθ 

ςχετικι ειδοποίθςθ. Ρροσ απόδειξθ τθσ παραγγελίασ και τθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ εκτζλεςθσ 

αυτισ υπογράφεται ςχετικι εκτελεςτικι ςφμβαςθ, θ οποία αναφζρει τουλάχιςτον τθν αιτοφμενθ 

ποςότθτα αναλωςίμων, το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου και το χρόνο παράδοςθσ αυτϊν ςτθν ζδρα 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Εφόςον υπάρχει δζςμευςθ πίςτωςθσ για το ςυνολικό ποςό τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο, δεν υφίςταται 

υποχρζωςθ ανάρτθςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ νζου πρωτογενοφσ και εγκεκριμζνου αιτιματοσ ςε κάκε 

εκτελεςτικι ςφμβαςθ.  

ΑΘΟ 5 – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΘΜΑ 

Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποςό των 

162.083,00 ευρϊ, πλζον ΦΡΑ 24% και πλθρϊνεται διαμζςου των εκτελεςτικϊν τθσ ςυμφωνίασ 

πλαίςιο ςυμβάςεων. 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και των εκτελεςτικϊν τθσ ςυμβάςεων 

είναι το ζργο ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ «Στρατθγικι Ανάπτυξθ Ινςτιτοφτου Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν 

"Αλζξανδροσ Φλζμιγκ"» με Κωδικό ΟΡΣ 5002562 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα 

Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020» 

Ο Ανάδοχοσ ζχει λάβει υπόψθ του όλα τα δεδομζνα για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ 

τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο. Το ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνει τθν αμοιβι του Αναδόχου και όλα τα 

ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ζξοδα του, ιδίωσ για μζςα, υλικά και αμοιβζσ του 

προςωπικοφ ι οιουδιποτε άλλου τρίτου ικελε χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ για τισ ανάγκεσ τθσ 

παροφςασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν υποχρεοφται ςτθν καταβολι οποιαςδιποτε άλλθσ δαπάνθσ.  

 

 

 

ΑΘΟ 6 – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Θ πλθρωμι του 100% τθσ αξίασ κάκε εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ γίνεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι 

του αντικειμζνου τθσ εκάςτοτε ςφμβαςθσ και τθν κατάκεςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν.  

Ειδικά για τισ προμικειεσ εξωτερικοφ, θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον προμθκευτι γίνεται 

μζςω τθσ Εκνικισ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, είτε με άνοιγμα ενζγγυασ ανζκκλθτθσ πίςτωςθσ, είτε με 

ζμβαςμα. Πλεσ οι πλθρωμζσ γίνονται ςε ευρϊ.  

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι: α) πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ (ποςοτικισ και 

ποιοτικισ) ι, ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ των αναλωςίμων 

ςτθν αποκικθ, β) αποδεικτικό ειςαγωγισ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ, γ) τιμολόγιο του 

Αναδόχου εισ τριπλοφν, δ) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ, ε) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ.  

Θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ βάςει του ν. 

2238/94 (ΦΕΚ Α 151) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε κρατιςεισ υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ 0,06% (άρκρο 4 
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του ν. 4013/2011), ςε κράτθςθ υπζρ ΑΕΡΡ φψουσ 0,06% (άρκρο 350 παρ.3 του ν.4412/2016 και ΥΑ 

1191/2017 ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017). Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου όπωσ και τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Ειδικά για τισ προμικειεσ εξωτερικοφ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 210 Ν.4412/2016 και τα 

ειδικότερα κατωτζρω δικαιολογθτικά: 

α) Σε περίπτωςθ προμικειασ με παράδοςθ FOB ι FOT:  

Ρλιρθσ ςειρά φορτωτικϊν πραγματικισ φόρτωςθσ ςτο όνομα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι ςε διαταγι 

αυτισ, που να αναφζρουν ότι ο ναφλοσ πλθρϊνεται ςτον τόπο προοριςμοφ 

Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ εξαπλοφν,  

Ηυγολόγιο ι μετρολόγιο, εισ εξαπλοφν 

Ριςτοποιθτικό ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με το άρκρο 212 του Ν.4412/2106 (κα 

προςδιοριςτεί μετά τθν κατακφρωςθ) 

Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ςτθν Ελλάδα  

Αποδεικτικό ειςαγωγισ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ του φορζα,  

Αντίγραφο τθλεγραφιματοσ ι τθλετυπιματοσ ι τθλεομοιοτυπίασ του προμθκευτι, με το οποίο να 

γνωρίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ςτοιχεία τθσ φόρτωςθσ. 

β) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο παράδοςθσ CIF, απαιτοφνται όλα τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά, με τθν διαφορά ότι θ φορτωτικι κα αναφζρει ότι ο ναφλοσ ζχει πλθρωκεί. 

γ) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο CIF απαιτοφνται : 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά για τθν περίπτωςθ CIF. 

δ) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο παράδοςθσ «Ελεφκερον» 

Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ςτθν Ελλάδα 

Αποδεικτικό ειςαγωγισ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ του φορζα 

 Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν  

Ριςτοποιθτικό ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου,. ςφμφωνα με το άρκρο 212 του Ν.4412/2106  

ΑΘΟ 7 – ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ ςε όλθ τθ 

διάρκεια αυτισ. Ρροσ τοφτο ζχει κατακζςει τθν με αρικμό …. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ …, 

φψουσ … ευρϊ (0,5% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο εκτόσ ΦΡΑ). Θ εν λόγω εγγυθτικι 

κα αποδεςμεφεται κατά το ¼ αυτισ ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ. 
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Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ εκάςτοτε εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 

5% επί τθσ αξίασ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 παράγραφοσ 4 ν.4412/2016 ςτοιχεία και επιπλζον τον αρικμό και τον 

τίτλο τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 

εφαρμογι όλων των όρων τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

ζναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ είναι μζχρι τθν οριςτικι 

ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 

ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 

αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Αν τα υλικά  είναι διαιρετά και θ παράδοςθ 

γίνεται τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό 

που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά . Εάν 

ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 

υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων/ι θ  ςταδιακι αποδζςμευςθ, 

γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

Θ εγγυθτικι αυτι ευκφνθ του Αναδόχου περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενδεικτικά αναφερόμενεσ 

υποχρεϊςεισ: 

α) ζγκαιρθ παράδοςθ των αναλωςίμων κάκε εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ αυτϊν και τα εγκεκριμζνα δείγματα 

β) πλιρθ ςυμβατότθτα αυτϊν με τα μθχανιματα λειτουργίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

γ) υποχρζωςθ άμεςθσ αποκατάςταςθσ κάκε τυχόν βλάβθσ ςτα μθχανιματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

θ οποία οφείλεται ςτθ χριςθ των ςυγκεκριμζνων αναλωςίμων ι ζςτω ανάλθψθσ τθσ ςχετικισ 

δαπάνθσ. 
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Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ανταποκρικεί, πλιρωσ ι εμπροκζςμωσ, ςε ςχετικό αίτθμα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, εκπίπτει ςτο ςφνολό τθσ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.  

ΑΘΟ 8 – ΡΑΑΔΟΣΘ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τα αναλϊςιμα τθσ εκάςτοτε εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ εντόσ 

ενόσ (1) μινα από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ και υπογραφι τθσ Εκτελεςτικισ Σφμβαςθσ.  

Ειδοποιεί ςχετικά τθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν Αποκικθ υποδοχισ των αναλωςίμων και τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα αναλϊςιμα, τουλάχιςτον … θμζρεσ 

νωρίτερα.  

Μετά τθν παράδοςθ των αναλωςίμων, ο προμθκευτισ υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

αποδεικτικό κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 

παράδοςθσ, θ ποςότθτα αναλωςίμων που παραδόκθκαν, ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ ςυμφωνίασ 

πλαίςιο και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί μετά από αίτθμα του προμθκευτι που 

υποβάλλεται εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ 

Ραραλαβισ και ζκδοςθ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

εφόςον ο προμθκευτισ ςυναινεί ςε αυτό, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και 

ζκδοςθ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το μιςό του αρχικοφ ςυμβατικοφ 

χρόνου παράδοςθσ. Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ μετά 

τθν υποβολι του αιτιματοσ του προμθκευτι. 

 

ΑΘΟ 9 – ΕΚΡΟΘΕΣΜΘ ΡΑΑΔΟΣΘ 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει το ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ (με τθν τυχόν παράταςθ 

που δόκθκε) του επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ) που παραδόκθκε 

εκπρόκεςμα. Εάν τα αναλϊςιμα που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ και 

άλλων αναλωςίμων που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο επιβάλλεται επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ) του ςυνόλου των αναλωςίμων. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται το άρκρο 207 του Ν.4412/2016. 

ΑΘΟ 10 – ΡΑΑΛΑΒΘ  

Θ παραλαβι των αναλωςίμων γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυςτινει προσ το ςκοπό θ 

Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 221 παράγραφοσ 3.  
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Θ προςωρινι παραλαβι γίνεται αμζςωσ μετά τθν τοποκζτθςθ των αναλωςίμων ςτουσ χϊρουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν.4412/2016. 

Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ πραγματοποιείται με … 

Ο ποςοτικόσ ζλεγχοσ πραγματοποιείται … 

Θ οριςτικι παραλαβι ςυντελείται το αργότερο μετά είκοςι (20) θμζρεσ μετά από τθν προςωρινι 

παραλαβι. 

Τα αναλϊςιμα επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν μόνο μετά τθν οριςτικι τουσ παραλαβι. Πλα τα 

πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ κοινοποιοφνται ςτον προμθκευτι. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται το άρκρο 208 του Ν.4412/2016. 

Εάν θ παραλαβι δεν πραγματοποιθκεί μζςα ςτο ωσ άνω οριηόμενο χρόνο, κεωρείται ότι ςυντελείται 

αυτοδίκαια και εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με βάςθ μόνο το αποδεικτικό 

ειςαγωγισ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα άρκρα 209 και 213 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΘΟ 11 – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτθν ζδρα τθσ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ, παρουςία εκπροςϊπου τθσ και του διακζτει κάκε ςτοιχείο που τυχόν απαιτείται για τισ 

ανάγκεσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. Λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και 

αςφάλεια του προςωπικοφ του Αναδόχου και των τυχόν υπεργολάβων του ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ 

τθσ παροφςασ, και ενθμερϊνει εγγράφωσ τον Ανάδοχο για τυχόν ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Συνδράμει τον Ανάδοχο ςτθν επικοινωνία του με άλλουσ φορείσ, 

δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ, που τυχόν εμπλζκονται ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, εφόςον κεωρεί ότι θ 

επικοινωνία αυτι απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, με 

τιρθςθ βζβαια όλων διατάξεων περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

ΑΘΟ 12 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ εκτελεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ με προςοχι, επιμζλεια και ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ του, τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Διαςφαλίηει τθν ποιότθτα των παρεχόμενων προϊόντων από τεχνικι άποψθ και εξαςφαλίηει τθν 

καταλλθλότθτα, αςφάλεια, ζγκαιρθ προμικεια, εγκατάςταςθ και λειτουργία του παρεχόμενου 

εξοπλιςμοφ.  

ΑΘΟ 13 – ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
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Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει και αποδζχεται ότι οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τα ζγγραφα, κάκε 

ςχετικι επικοινωνία του με τθν Ανακζτουςα Αρχι και εν γζνει κάκε πλθροφορία που τεκεί υπόψθ 

του ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ακόμθ και εάν αφορά γενικότερα τουσ χϊρουσ ι τα 

διάφορα ςυςτιματα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είναι αυςτθρϊσ εμπιςτευτικά. Υποχρεοφται κατά 

ςυνζπεια να μθν αποκαλφπτει, διοχετεφει ι γνωςτοποιεί ςε τρίτα μζρθ οποιαδιποτε πλθροφορία 

πθγάηει από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, και να χρθςιμοποιεί τυχόν πλθροφορίεσ αποκλειςτικά ςτο 

πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται παράλλθλα να διαςφαλίηει ότι και όλοι 

οι υπάλλθλοι, ςυνεργάτεσ του κλπ είναι εν γνϊςει των υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ςυμφωνοφν με 

αυτζσ και εγγυϊνται τθν τιρθςι τουσ. 

Ραράβαςθ τθσ ωσ άνω ςυμβατικισ υποχρζωςθσ του Αναδόχου επιφζρει κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, με τθν επιφφλαξθ παντόσ άλλου δικαιϊματοσ αποηθμίωςθσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

ΑΘΟ 14 – ΑΣΦΑΛΙΣΘ 

Θ αςφάλιςθ γίνεται με μζριμνα και δαπάνεσ του προμθκευτι. Ανατίκεται ςε αςφαλιςτικι εταιρία 

τθσ επιλογισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και καλφπτει κινδφνουσ αςφάλιςθσ τθσ δικισ τθσ επιλογισ, 

ανάλογουσ με τθ φφςθ του αντικειμζνου τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο, τα περιςτατικά του ταξιδιοφ, τθ 

ςυςκευαςία και άλλουσ ςυναφείσ παράγοντεσ (το άρκρο κα εξειδικευτεί μετά τθν κατακφρωςθ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αςφαλίςεων, θ ζναρξθ και θ λιξθ των αςφαλιηόμενων κινδφνων γίνεται 

ςφμφωνα με τθ ριτρα από αποκικθ ςε αποκικθ και περιλαμβάνει τθν παραμονι των αναλωςίμων 

ςτουσ τελωνειακοφσ χϊρουσ ι άλλεσ αποκικεσ intransit τθσ Ελλάδασ για 45 θμζρεσ από τθν άφιξι 

τουσ. 

Θ αςφάλιςθ πρζπει να καλφπτει τθν αξία CIF τθσ εκάςτοτε εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ πλζον 5%. 

Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν 

θμερομθνία προςωρινισ παραλαβισ τουσ. Υποχρεοφται δε ςε περίπτωςθ ηθμίασ, φκοράσ ι 

απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι αντικατάςταςι τουσ. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι ο κίνδυνοσ 

μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 

αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ςε όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και να μεριμνά 

όπωσ και οι τυχόν υπεργολάβοι του πράττουν το ίδιο. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 

αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν ι βλαβϊν ςε πρόςωπα, πράγματα ι εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων.  
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ΑΘΟ 15 – ΕΥΘΥΝΘ – ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ, αςτικά (υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ για κετικι και αποκετικι ηθμία) και 

ποινικά, για κάκε βλάβθ ςϊματοσ, υγείασ, περιουςίασ, εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του 

προςωπικοφ τθσ ι τρίτων που ςχετίηεται και οφείλεται ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ 

πλαίςιο. 

Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ι θκικι ηθμία 

που προκφπτει από απαίτθςθ τρίτων ςε ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνίασ, ιδίωσ από τθ χριςθ 

διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων κλπ. Αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ παροχισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων και το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ με τρίτουσ (δικαςτικισ ι 

εξϊδικθσ), θ οποία ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του μθ εκπλιρωςθ ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

ΑΘΟ 16 – ΕΚΧΩΘΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθν παροφςα ςυμφωνία ι εκτελεςτικι 

αυτισ ςφμβαςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ι οποιοδιποτε δικαίωμα ι 

υποχρζωςι του απορρζει από αυτι. Κατ’ εξαίρεςθ, δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ 

απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςε τράπεηα 

τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 

ΑΘΟ 17 – ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν 

εκάςτοτε εκτελεςτικι ςφμβαςθ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο και από κάκε δικαίωμά του που απορρζει 

απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε, ςυντιρθςε ι αντικατζςτθςε τα αναλϊςιμα μζςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε.  

Θ διαδικαςία κιρυξθσ του Αναδόχου ωσ ζκπτωτου, οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και οι τυχόν επιπλζον κυρϊςεισ που επιβάλλονται ακροιςτικά περιγράφονται ςτο άρκρο 

203 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα: 

Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ εάν 

α. Θ εκάςτοτε εκτελεςτικι ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 

αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

β. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν εκάςτοτε εκτελεςτικι ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία υποχρεωτικά τον καλεί προσ παροχι εξθγιςεων 

ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
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α. Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο 

κατά περίπτωςθ 

β. Κιρυξθ ωσ ζκπτωςθ από το ςφνολο τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο. 

γ. Ρροςωρινόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από το ςφνολο των προμθκειϊν του δθμοςίου για 

εφλογο χρονικό διάςτθμα. 

 

 

 

ΑΘΟ 18 – ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

Κανζνα από τα μζρθ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του 

αν θ παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ επικαλοφμενθ 

ανωτζρα βία αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ. Σαν ανωτζρα βία εννοείται κάκε γεγονόσ 

απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ. Ο 

Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνο να αποδείξει τθν επικαλοφμενθ από αυτόν ανωτζρα βία μζςα ςε 20 

θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που τθ ςυνιςτοφν. Είναι υποχρεωμζνοσ να 

αναφερκεί εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα αποδεικτικά 

ςτοιχεία. 

ΑΘΟ 19 – ΕΜΘΝΕΙΑ  

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία όροσ ι πρόβλεψθ τθσ παροφςασ ικελε κρικεί άκυροσ ι ακυρϊςιμοσ, 

τζτοια ακυρότθτα δεν επθρεάηει τθν ιςχφ των λοιπϊν όρων τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο, οι δε 

ςυμβαλλόμενοι καταβάλουν κατά τισ προαναφερκείςεσ αρχζσ κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε να 

μθν ανατραπεί θ λογικι και οικονομικι ιςορροπία τθσ. 

Θ κακυςτζρθςθ ι θ παράλειψθ άςκθςθσ από ςυμβαλλόμενο μζροσ οποιουδιποτε από τα 

δικαιϊματα τθσ παροφςασ, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςι του από αυτά. 

Θ υπογραφι τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται τθν πλιρθ αποδοχι των όρων που περιζχει. 

Τα υπογράφοντα τθν παροφςα ςυμφωνία πλαίςιο μζρθ κατά ρθτι διλωςι τουσ ζχουν πλιρθ 

δικαιοπρακτικι ικανότθτα για τισ εκατζρωκεν δεςμεφςεισ που αναλαμβάνουν. 

ΑΘΟ 20 – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Θ παροφςα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο (Ν.4412/2016) και ερμθνεφεται ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ, των ςυναλλακτικϊν θκϊν και του κοινωνικοφ και οικονομικοφ ςκοποφ του 

δικαιϊματοσ. 
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Για κάκε διαφωνία ι διαφορά που τυχόν προκφπτει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ τα μζρθ 

προςπακοφν να επιλφςουν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ. 

Ο προμθκευτισ μπορεί να υποβάλλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για κάκε απόφαςθ αυτισ που επιβάλλει ςε βάροσ του κυρϊςεισ, μζςα ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει θ Ανακζτουςα Αρχι μετά από ειςιγθςθ Επιτροπισ Ενςτάςεων / 

Ρροςφυγϊν που ςυγκροτείται ςφμφωνα με το άρκρο 221 παράγραφοσ 11 περίπτωςθ β και δ. Θ εν 

λόγω απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δεν είναι δεκτικι περαιτζρω προςβολισ με άλλθ διοικθτικι 

προςφυγι, παρά μόνο ςτα δικαςτιρια. Σε περίπτωςθ προςφυγισ ςτα δικαςτιρια, αρμόδια είναι τα 

ελλθνικά δικαςτιρια με ζδρα τθν Ακινα. 

 

 

ΑΘΟ 21 – ΙΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ 

Θ παροφςα ςυμφωνία πλαίςιο τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ. Καταρτίςτθκε δε ςε τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάκε πρωτότυπο 

υπογράφτθκε από τουσ εκπροςϊπουσ και των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν. Από δφο (2) πρωτότυπα 

ζλαβαν θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ αντίςτοιχα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ       Για τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

ii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, 

των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  
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Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 
ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iii
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

iv
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

v
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ.  

vi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 
42). 

vii
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 
Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

ix
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

x
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο 
άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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xii

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xiii
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 
εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xviii
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, 

κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων 
που λιφκθκαν.  

xix
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 
τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xx
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω 
ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxii
 Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxiii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxiv
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxv
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 



 

Σελίδα 180 από 180 

 

 

                                                                                                                                                                      
xxvi

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 
πρόςβαςθ.  
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