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ΔIΑΚΗΥΞΗ ΥΡ’ ΑIΘ. 1547/2016 
 

        Ηλεκτρονικόσ ανοιχτόσ ενιαίοσ διαγωνιςμόσ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν «ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ, 
ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ» με κωδικό CPV 90524400-0 & 
«ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ» με κωδικό CPV 90524100-7 
προχπολογιςμοφ ετιςιασ δαπάνθσ # 99.691,75 # Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, 
ςε εφαρμογι του ΡΡΥΥ 2014. 

 
 
 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2/09/2016 ΗΜΕΑ  Ραραςκευι ΚΑΙ ΩΑ 11:00 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: ΕΩΣ 
ΡΑΑΣΚΕΥΗ 15/07/2016 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ : 22/08/2016 11:00 π.μ. 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: 29/08/2016   13:00 μ. 

 
 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θλεκτρονικόσ ανοιχτόσ ενιαίοσ διαγωνιςμόσ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ Χαμθλότερθ τιμι 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ  2/09/2016  θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:00 π.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ, ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  & ΥΡΘΕΣΙΕΣ 
ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  90524400-0 & 90524100-7 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΘΣΙΑΣ ΔΑΡΑΝΘΣ-
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΘ ΑΞΙΑ 

99.691,75 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ  

ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΤΘΣΙΑΣ 
ΔΑΡΑΝΘΣ ΑΝΑ ΦΟΕΑ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

34.419,80€ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΚΟΗΑΝΘΣ,  

20.340,00€ Γ.Ν.«ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, 
16.327,43€ Γ.Ν. ΓΕΒΕΝΩΝ, 

  4.305,00€ Γ.Ν. ΦΛΩΙΝΑΣ 

24.299,52€ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΕΤΘΣΙΑΣ 
ΡΑΑΤΑΣΘΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΑΑΜ: 93.226,13€ 

ΜΕΑ: 5.936,72€ 

ΑΕΑ: 528,90€ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Βϋ  

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  Ζνα (1) ζτοσ, με δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ (1) 
ζτουσ με τουσ αυτοφσ όρουσ και ςυμφωνίεσ, με 
μονομερι απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ 

ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ Ππωσ ορίηεται ςτισ ςτο άρκρο 10 τθσ διακιρυξθσ.  

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ. 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και 
τρίτων νόμιμεσ  κρατιςεισ (βλζπε άρκρο 11) 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ  
(ΑΘΟ 24  Ν. 2198/94) 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδι-
ματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/94    

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΓΙΑ 
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟΝ   ΘΜΕΘΣΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΡΟ 

11/07/2016 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΓΙΑ 
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΘΝ ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΤΘΣ 
ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ 

5/07/2016 

 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν: 

1.1. Του Ν.Δ. 496/1974 «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 
Αϋ 204/19-7-1974), όπωσ ιςχφει.  

1.2. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρκρου 24 (παρακράτθςθ 
φόρου ςτο ειςόδθμα  από εμπορικζσ επιχειριςεισ). 

1.3. Του Ν. 2286/95 «Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» 
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(ΦΕΚ Αϋ 19/1-2-1995), όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει. 

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και 
άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 247/27-11-1995), όπωσ ιςχφει.  

1.5. Του Ν.2513/1997 « Κφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ περί Δθμοςίων Συμβάςεων». 

1.6. Του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Κ.Δ.Δ.), όπωσ ιςχφει, ο οποίοσ ζχει κυρωκεί με το 
άρκρο πρϊτο του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 45/9-3-1999).  

1.7. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων, άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 199/28-9-1999), και ειδικότερα 
του άρκρου 8 (Κρατικζσ Ρρομικειεσ), όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τα άρκρα 2 του Ν. 
3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 329/24-12-2002), 
όπωσ το άρκρο αυτό εφαρμόηεται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν. 3310/2005. 

1.8. Του Ν. 2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και 
άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 256/2-11-2001), όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει. 

1.9. Του Ρ.Δ.63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και 
τα κυβερνθτικά όργανα». 

1.10. Το Ν.3310/2005 περί  μζτρα διαςφάλιςθσ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

1.11. Του Ν. 3377/2005 «Αρχζσ και Κανόνεσ για τθν εξυγίανςθ τθσ λειτουργίασ και τθν ανάπτυξθ 
βαςικϊν τομζων του εμπορίου και τθσ αγοράσ – Θζματα Υπουργείου Ανάπτυξθσ» (Φ.Ε.Κ. 
Αϋ 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρκρου 35 (καταβολι παραβόλου για τθν άςκθςθ 
ζνςταςθσ κατά το άρκρο 15 του Κ.Ρ.Δ.). 

1.12. Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 81/4-4-2005), όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει. 

1.13. Του Ρ.Δ. 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 
2004/18/ΕΚ ‘‘περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, 
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν’’, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 64/16-3-2007). 

1.14. Του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)» ( ΦΕΚ Αϋ 150/10-7-
2007). 

1.15. Του Ν.3527/2007 «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 25/Α/9-2007). 

1.16. Του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 68/20-3-2007).  

1.17. Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-6-2007). 

1.18. Τθσ Οδθγίασ 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 11θσ 
Δεκεμβρίου 2007, για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν 
προςφυγισ ςτον τομζα τθσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων (ΕΕ L 335/20-12-2007).  

1.19. Τθν υπϋ αρικμ. ΔΥ6α/Οικ. 36932 (ΦΕΚ 545/Βϋ/24.3.2009) Υπουργικι Απόφαςθ «Τρόποσ 
και διαδικαςία είςπραξθσ και απόδοςθσ παρακράτθςθσ ποςοςτοφ 2% κατά τθν εξόφλθςθ 
των τιμολογίων των ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υγείασ» όπωσ τζκθκε ςτο 
άρκρο 3 παρ. εε του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Αϋ/18.06.2007). 

1.20. Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) «Ρροςταςία τθσ Εκνικισ Οικονομίασ - Επείγοντα 
μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ» άρκρο 12 Αναπροςαρμογι Φ.ΡΑ.  
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και άρκρο 20§3 « Ζναρξθ ιςχφοσ» . 

1.21. Του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010) Εξόφλθςθ προμθκειϊν Νοςοκομείων και 
ρυκμίςεισ κεμάτων ςχετικϊν διαγωνιςμϊν» όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3918/2011. 

1.22. Του Ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/10) « Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων  
ςυμβάςεων – Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L76) όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335). 

1.23. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ 
διατάξεισ». 

1.24. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-9-2011) Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 61 του Ν. 4146/2013 
(ΦΕΚ90/18-4-2013). 

1.25. Τον Ν.4052/2012 άρκρο 14, παρ. 7, (ΦΕΚ/41 Α/1-3-2012) περί ςφγκριςθσ των τιμϊν των 
οικονομικϊν προςφορϊν με αυτζσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν τθσ Επιτροπισ 
Ρρομθκειϊν Υγείασ, όπωσ καταγράφονται κατά τθν τελευταία θμζρα προκεςμίασ 
υποβολισ προςφορϊν ανά διαγωνιςμό 

1.26. Τον Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Αϋ/11-04-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ – 
Νζα εταιρικι μορφι-Σιματα-Μεςίτεσ Ακινιτων-φκμιςθ Θεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και 
αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ, Μζροσ Δεφτερο - Νζα εταιρικι μορφι: Ιδιωτικι 
Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ)». 

1.27. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107) περί ρφκμιςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν 

1.28. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υποπαράγραφο ΣΤ 20,του 
πρϊτου άρκρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α-7-4-2014) . 

1.29. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Αϋ26-3-2014 «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – καταργιςεισ…και 
λοιπζσ διατάξεισ» 

1.30. Το Ν.4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά 
κζματα του Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ Διατάξεισ». 

1.31. Των υπ’ αρικ. 13289/7.08.2015 (ΦΕΚ 1716/τ.Βϋ/17.08.2015) και 13922/20.08.2015 (ΦΕΚ 
1806/τ. Βϋ/20.08.2015) Υπουργικϊν Αποφάςεων περί κακοριςμοφ  θμερθςίων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθν δυνατότθτα 
καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου».  

 

 

 

 

2. Τισ κάτωκι αποφάςεισ: 
2.1. Τθν υπ’ αρικ. 5804/4-12-2014 (ΦΕΚ 3261/Βϋ/4-12-2014) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ, με τθν 

οποία εγκρίκθκε το Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων Υγείασ (Ρ.Ρ.Υ.Φ.Υ.) 
του ζτουσ 2014 

2.2. Τθν υπϋ αρικ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/ϋΒ/31-12-2014) Υπουργικι Απόφαςθ περί 
«Οριςμοφ Φορζων διενζργειασ για τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν, 
Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων Υγείασ (Ρ.Ρ.Φ.Υ.Υ.) ζτουσ 2014, πιςτϊςεισ 2015 και 
εξουςιοδότθςθ για τθν ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων για τθν διεξαγωγι των 
διαγωνιςμϊν» 
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2.3. Τθν υπ’ αρικμ. 21176/28-02-13 Εγκφκλιο του Γεν. Γραμματζα του Υπουργείου Υγείασ, 
αναφορικά με τισ ςυμβάςεισ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν 

2.4.  Τθν υπ’ αρικμ 231/2014 απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων ςυμβάςεων-    
       Κατευκυντιρια Οδθγία 2(αρικμ.πρωτ.3107/23-7-2014) περί ςφνταξθσ διακθρφξεων και 

τευχϊν διαγωνιςμοφ προσ αποφυγι ςυνικων πλθμμελειϊν των όρων αυτϊν  
2.5. Τθν αρικ. 770/4-6-2015 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ ΥΡΕ Μακεδονίασ, ςφμφωνα με τθν 

οποία χορθγείται εξουςιοδότθςθ ςτο Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ για να διενεργιςει ενιαίο 
διαγωνιςμό        για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν «ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ, ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ» με κωδικό CPV 90524400-0 & «ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ» με κωδικό CPV 90524100-7 για τισ 
ανάγκεσ του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΚΟΗΑΝΘΣ, Γ.Ν.«ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, Γ.Ν. 
ΓΕΒΕΝΩΝ, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ και Γ.Ν. ΦΛΩΙΝΑΣ 

2.6. Τθν αρικμ. 1019/27-07-2015 (τροποποιθτικι τθσ 770/4-6-2015) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
3θσ ΥΡΕ Μακεδονίασ, ςφμφωνα με τθν οποία επιςθμαίνεται ότι: α) ςτουσ ενιαίουσ 
διαγωνιςμοφσ διαχείριςθσ επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων δεν κα ςυμπεριλθφκοφν οι 
ανάγκεσ των Μ.Υ. και Κ.Υ. ΡΕΔΥ και β) ςτισ ςυμβάςεισ που κα καταρτιςτοφν από τουσ εν 
λόγω διαγωνιςμοφσ κα ζχουν χρονικι διάρκεια ενόσ (1) ζτουσ με δυνατότθτα παράταςθσ 
για ζνα ακόμθ ζτοσ με τθν ανάλογθ αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με μονομερι 
απόφαςθ των Διοικιςεων των Ανακετουςϊν αρχϊν 

2.7. Των υπ’ αρικ. 13289/7.08.2015 (ΦΕΚ 1716/τ.Βϋ/17.08.2015) και 13922/20.08.2015 (ΦΕΚ 
1806/τ. Βϋ/20.08.2015) Υπουργικϊν Αποφάςεων περί κακοριςμοφ  θμερθςίων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθν δυνατότθτα 
καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου».  

2.8. Τθν ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ 1537) 8 ΜΑΙΟΥ 2012 «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ αποβλιτων  
       υγειονομικϊν μονάδων» 
2.9.  Τθν εγκφκλιο με αρ. πρω. 29960/3800 15-6-2012 με κζμα «Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ αποβλι 
       των Υγειονομικϊν μονάδων. Ενδεικτικζσ κατάλλθλεσ εργαςίεσ διαχείριςθσ ΑΥΜ        

Διευκρινίςεισ επί οριςμζνων απαιτιςεων τθσ ΚΥΑ οικ.146163/2012. 
    2.10.  Τθν απόφαςθ που ζλαβε θ Επιτροπι Ρρομθκειϊν Υγείασ κατά τθν  υπ.αρικμ 48/17-9-2014  

(κζμα 17ο) ςυνεδρίαςθ του με τθν οποία μεταξφ άλλων εγκρίκθκαν και οι τεχνικζσ  
προδιαγραφζσ για τισ υπθρεςίεσ  ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ, ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ   
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ  ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ & ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ  
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

     2.11. Τθν αρικ. 39/5-02-2016 απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ διενζργειασ    
              του  Διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν «ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ, ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΙ   
              ΔΙΑΘΕΣΘΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ με κωδικό CPV 90524400-0 & «ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
              ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ» με κωδικό CPV 90524100-7 

2.12. Το αρικμ.πρωτ. 18073/23-05-2016 ζγγραφο τθσ Διοίκθςθσ τθσ 3θσ Υγειονομικισ  
          Ρεριφζρειασ Μακεδονίασ περί ελζγχου ςχεδίου τθσ εν λόγω διακιρυξθσ  

    2.13. Τθν αρικ. 72/31-05-2016 απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ του τεφχουσ   
              διακιρυξθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ κατόπιν τθσ τελικισ ζγκριςθσ αυτοφ από τθν  
              Διοίκθςθ τθσ 3θσ  ΥΡΕ Μακεδονίασ  
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Ρ  Ο Κ Η  Υ Σ Σ Ε Ι 
 
Ηλεκτρονικό ανοιχτό ενιαίο  διαγωνιςμό με αρικ. διακιρυξθσ 1547/2016 με ςφραγιςμζνεσ 
προςφορζσ, ςε ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι, για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ, ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ & ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  
Ο ςυνολικόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ του διαγωνιςμοφ, ανζρχεται ςτο ποςό των 99.691,75  €, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. και αναλυτικά ανά φορζα ζχει ωσ εξισ: 
34.419,80€ για το Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΚΟΗΑΝΘΣ, 20.340,00€ για το Γ.Ν.«ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, 16.327,43€ για το Γ.Ν. ΓΕΒΕΝΩΝ,  4.305,00€ για το Γ.Ν. ΦΛΩΙΝΑΣ και 
24.299,52€ για το Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ.  

Αναλυτικι περιγραφι των αιτοφμενων υπθρεςιϊν, γίνεται ςτο παράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

1. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί και κα υλοποιθκεί ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν  
       παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματα αυτισ (γενικοί όροι, τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςχζδιο  
       ςφμβαςθσ κ.λ.π.). 

2. Θ δαπάνθ του διαγωνιςμοφ κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ των Νοςοκομείων. 

3. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί κατόπιν δθμοςίευςθσ ςχετικισ προκιρυξθσ ςτο διαδικτυακό 
τόπο www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ Συςτιματοσ Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ),  
ςτο τεφχοσ διακθρφξεων Δθμόςιων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ, ςτον 
Ελλθνικό τφπο, ςτο Κεντρικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων, ςτο πρόγραμμα Διαφγεια, ςτα 
εμπορικά-βιομθχανικά, βιοτεχνικά-επαγγελματικά Επιμελθτιρια και ςτθν ιςτοςελίδα του 
Νοςοκομείου www.kastoriahospital.gr. 

4. O διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr . 

5. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά από τθν αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ και 
Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ που ορίςτθκε με τθν υπ’ αρ. 459/4-05-2016 (ΑΔΑ:6Ι1ΟΕΡ-
Ο5Ω)  απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Μακεδονίασ. 

6. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΘΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τισ 
προβλζψεισ του Ν.4155/13, τθσ Υ.Α Ρ1/2390/16-10-2013, του ΡΔ 118/07 και τα κακοριηόμενα 
ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

7. Για τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (προμθκευτζσ) 
απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγθμζνθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ 
ψθφιακισ υπογραφισ και να ζχουν εγγραφεί ςτο Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ). 

8. Οι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ι να είναι επιςιμωσ μεταφραςμζνεσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 

9. Κάκε Υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτο Διαγωνιςμό με μία μόνο προςφορά. Εφόςον Υποψιφιοσ, 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο, υποβάλλει ατομικά προςφορά, δεν δφναται να ςυμμετάςχει ςτο 
Διαγωνιςμό ωσ μζλοσ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ 
κεωρείται ότι ζχουν υποβλθκεί παραπάνω από μία προςφορζσ και απορρίπτονται ςτο ςφνολό 
τουσ ωσ απαράδεκτεσ. 

10. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΘΔΘΣ ορίηεται: θ 22/08/2016, και ϊρα 11:00 π.μ.  
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Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ ορίηεται θ : 29/08/2016 και ϊρα 13:00 μ. 

 Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 

υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω 

θμερομθνία και ϊρα ι κα κατατεκοφν με επιςτολι εκτόσ Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν  

Δθμοςίων Συμβάςεων λογίηονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. 

11. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και κάκε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του Συςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 
του αρ.6 του Ν.4155/2013 κακϊσ και ςτο άρκρο 6 τθσ ΥΑ/π1/2390/16-10-2013. 

12. Θ αποςφράγιςθ προςφορϊν και θ αξιολόγθςι τουσ γίνεται θλεκτρονικά από τα αρμόδια 
πιςτοποιθμζνα ςτο Σφςτθμα όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι από τθν Επιτροπι 
Αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν. Σε κάκε ςτάδιο τθσ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, αμζςωσ 
μετά τθν αποςφράγιςθ, οι ζχοντεσ το ςχετικό δικαίωμα προςφζροντεσ δφναται να ζχουν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα περιεχόμενα των αποςφραγιςκζντων φακζλων των προςφορϊν, 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν οικεία νομοκεςία. 

13. Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ μζχρι και οχτϊ (8) θμζρεσ προ τθσ 
εκπνοισ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 15 παρ.2 περ.α του ΡΔ 118/07, 
αυτζσ παρζχονται θλεκτρονικά ςϋαυτοφσ μζςω τθσ εφαρμογισ που παρζχεται από το δικτυακό 
τόπο του διαγωνιςμοφ ςτθ Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΘΔΘΣ το 
αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ 
που ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ οι ωσ άνω ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται ομοίωσ θλεκτρονικά το αργότερο εντόσ ζξι (6) θμερϊν πριν από 
τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, εφόςον ζχουν ηθτθκεί εμπρόκεςμα, ιτοι μζχρι 
τθν θμερομθνία εκπνοισ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 15 παρ.2 περ.α 
του ΡΔ 118/07, χωρίσ ο προςφζρων να ζχει δικαίωμα τθσ εν λόγω ζνςταςθσ. 

14. Τα ανωτζρω αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ  Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΘΔΘΣ και φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν-διευκρινίςεων 
υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι διακζτουν 
ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και 
απαραίτθτα το  θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο. Τα ερωτιματα/αιτιματα πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, εντόσ των προκεςμιϊν που κακορίηονται παραπάνω και απευκφνονται ςτθν 
υπθρεςία που διενεργεί το Διαγωνιςμό ι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα 
απαντιςει ςε ερωτιματα που κα ζχουν υποβλθκεί με τρόπο άλλο από τον ωσ άνω 
προδιαγεγραμμζνο. 

15. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ 
απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

16. Ρλθρωμι: H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 11ο 
(ΡΛΘΩΜΘ) του παραρτιματοσ Αϋ, μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των χρθματικϊν 
ενταλμάτων πλθρωμισ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

17. Δικαίωμα Συμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν οι αναφερόμενοι κατωτζρω, εφόςον αςκοφν 
εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ: 

α) Πλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά. 

β) Ενϊςεισ  που υποβάλλουν κοινι προςφορά. 

γ) Συνεταιριςμοί. 
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δ) Κοινοπραξίεσ. 

 Οι ενϊςεισ  και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι 
προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να 
πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ς’ αυτιν θ ςφμβαςθ, εφόςον, κατά τθν κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ 
του Νοςοκομείου, θ περιβολι οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Ρροαπαιτοφμενα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό και διαδικαςία εγγραφισ ςτο ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςµό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) 
απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφµενθ από πιςτοποιθµζνθ αρχι παροχισ 
ψθφιακισ υπογραφισ και να ζχουν εγγραφεί ςτο θλεκτρονικό ςφςτθµα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων(Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ. – ∆ιαδικτυακι πφλθ www.promitheus. gov.gr) ακολουκϊντασ τθν 
κατωτζρω διαδικαςία  : 

 
1. Οι οικονοµικοί φορείσ – χριςτεσ αιτοφνται µζςω του ςυςτιµατοσ τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό 
παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόµενοι τουσ όρουσ χριςθσ του, 
ταυτοποιοφµενοι ωσ εξισ: 

 

 Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικµό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιοφνται µε χριςθ των διαπιςτευτθρίων(όνοµα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) 
που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθµα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραµµατείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθµάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το 
Τµιµα Ρρογραµµατιςµοφ και Στοιχείων τθσ ∆ιεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρροµθκειϊν τθσ Γενικισ 
∆ιεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρροµθκειϊν. 
 

 Οι οικονοµικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν µελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν 
διακζτουν ελλθνικό Αρικµό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ 
ςυµπλθρϊνοντασ τον αρικµό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιοφνται µε χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθµα. 
Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τµιµα 
Ρρογραµµατιςµοφ και Στοιχείων τθσ ∆ιεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρροµθκειϊν τθσ Γενικισ 
∆ιεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρροµθκειϊν. 

 

  Οι οικονοµικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν(3) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 
ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ: 

 
Α)Είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραµµζνθ µε επίςθµθ µετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
 
Β)Είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε µορφι αρχείου .pdf µε επίςθµθ µετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθµα IX Α για τισ δθµόςιεσ ςυµβάςεισ ζργων, 
ςτο Ραράρτθµα IX Β για 
τισ δθµόςιεσ ςυµβάςεισ προµθκειϊν και ςτο Ραράρτθµα IX Γ για τισ δθµόςιεσ ςυµβάςεισ 
υπθρεςιϊν του Ρ∆ 60/2007, και ςφµφωνα µε τουσ προβλεπόµενουσ όρουσ ςτο κράτοσ µζλοσ 
εγκατάςταςθσ του οικονοµικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του 
ςε επαγγελµατικό ι εµπορικό µθτρϊο, 
προςκοµιηόµενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίµων θµερϊν και ςε ζντυπθ µορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ 
αντίγραφο) ςτθν αρµόδια υπθρεςία. Το αίτθµα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ 
υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά µζςω του Συςτιµατοσ. 
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2. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθµερϊνεται από το Σφςτθµα ι µζςω θλεκτρονικοφ ταχυδροµείου 
ςχετικά µε τθν εξζλιξθ του αιτιµατοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθµα εγγραφισ εγκρικεί, ο 
υποψιφιοσ χριςτθσ λαµβάνει ςφνδεςµο  ενεργοποίθςθσ λογαριαςµοφ ωσ πιςτοποιθµζνοσ 
χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςµοφ του. 

 

18. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί και κα υλοποιθκεί ςφμφωνα με τα παρακάτω 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

3 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

19. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζχει αποςταλεί για δθμοςίευςθ:  

1. Στο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ, τθν 
5 / 07 / 2016. 

2. Στθν πλατφόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ),τθν 15 / 07 / 2016. 

            3.  Στισ εφθμερίδεσ:     

            1. ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

2. ΔΘΜΟΡΑΣΙΑΚΘ 

3. ΟΙΗΟΝΤΕΣ (ΘΜΕΘΣΙΑ ΚΑΣΤΟΙΑΣ) 

4. ΚΑΣΤΟΙΑΝΘ ΕΣΤΙΑ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΣΤΟΙΑΣ) 

5. ΒΘΜΑ (ΘΜΕΘΣΙΑ ΦΛΩΙΝΑΣ) 

6. ΘΧΩ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΛΩΙΝΑΣ) 

7. ΡΩΙΝΘ (ΘΜΕΘΣΙΑ ΓΕΒΕΝΩΝ) 

8. ΦΩΝΘ ΓΕΒΕΝΩΝ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΓΕΒΕΝΩΝ) 

9. ΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΘΜΕΘΣΙΑ ΚΟΗΑΝΘΣ) 

10. ΕΟΔΑΪΚΟΣ ΡΑΛΜΟΣ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΟΗΑΝΘΣ) 

20. Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ: 

α) κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ.  

β) κα αποςταλεί ςτουσ παρακάτω φορείσ:  

1. Εμπορικά - Βιομθχανικά Επιμελθτιρια: 

  α. Θεςςαλονίκθσ  

  β. Ακθνϊν 

2. Βιοτεχνικά - Επαγγελματικά Επιμελθτιρια: 

  α. Θεςςαλονίκθσ  

  β. Ακθνϊν 

21.Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ βαρφνουν το Εκνικό Τυπογραφείο, ενϊ οι δαπάνεσ 
δθμοςίευςθσ και τα λοιπά ζξοδα δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτον τφπο, αρχικισ και τυχόν 
επαναλθπτικισ, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον μειοδότθ που ανακθρφχκθκε 
προμθκευτισ με τθ διαδικαςία με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν (άρκρο 46 του Ν. 
3801/2009) (άρκρο 4 του Ν. 3548/2007).  
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ΡΑΑΤΗΜΑ  Αϋ 

 
ΓΕΝIΚΟI ΟΟI ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρκρο 1o 

Ρροςόντα και δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

 

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντόσ του κυρίωσ θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται υποχρεωτικά τα 
αναφερόμενα κατωτζρω δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. Ειδικότερα, οι προςφζροντεσ 
υποβάλλουν: 

1. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

α. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κατά το αρκ.157 του Ν.4281/14 και τθν 
παράγραφο 1.2.3 του άρκρου 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου PDF και 
προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε 
ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 
υποβολι. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α (ετιςια δαπάνθ και αξία 
δικαιϊματοσ ετιςιασ παράταςθσ, δθλ. για δφο (2) ζτθ), ςτθν περίπτωςθ που θ 
προςφορά αφορά ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. Στθν περίπτωςθ που 
κατατεκεί προςφορά για μζροσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν όπωσ αναλφεται ςτο 
παράρτθμα Β, τότε θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα αφορά ςτο 2% του επιμζρουσ 
προχπολογιςμοφ τθσ κάκε κατθγορίασ με ςαφι αναφορά ςτο ςϊμα τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ι ςε ςυνθμμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ. 

 

β. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και 
ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 6 του ΡΔ 118/07 όπωσ ιςχφει και όπωσ αυτό τροποποιικθκε, 
μζχρι και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, 
χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ ςτθν οποία: 

i) Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

ii) Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ, 

- δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ α) για κάποιο από τα αδικιματα 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του Ρ.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικιματα του 
Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, απ’ αυτά που ορίηονται ςτθ διακιρυξθ, ι γ) για κάποιο από τα 
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ, όπωσ όλα αυτά εξειδι-
κεφονται κατωτζρω, ςτθν παρ. 1.2 του παρόντοσ άρκρου, υπό ςτοιχ. Α.1.αϋ 

- δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ 

- είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), κακϊσ και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Επιπροςκζτωσ, δθλϊνονται ςαφϊσ οι 
αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι(με 
οποιαδιποτε ςχζςθ) ςτθν επιχείρθςθ  

- είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο, προςδιορίηοντάσ το ςαφϊσ, κατά 
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τόπο και ειδικι αρμοδιότθτα, εφόςον υπάρχει (π.χ. Επιμελθτιριο Ριερίασ, 
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ κ.ο.κ.)   

- θ επιχείρθςι τουσ δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ ι ειδικι εκκακάριςθ και, 
επίςθσ, ότι θ επιχείρθςθ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι 
ειδικισ εκκακάριςθσ. Επιπλζον, ότι δεν τελεί ςε παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι 
διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναςτολι εργαςιϊν και δεν ζχει κινθκεί ςε 
βάροσ τουσ διαδικαςία αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ. 

iii) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 20 του ιδίου Διατάγματοσ και τα οριηόμενα 
ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

ΡΟΣΟΧΗ 

Διευκρινίηεται ότι: θ διλωςθ περί μθ καταδίκθσ δεν ςυντάςςεται από πρόςωπα 
πζραν αυτϊν που ορίηει θ διακιρυξθ, εκτόσ και αν κατατεκεί ςχετικό πλθρεξοφςιο ι 
εξουςιοδότθςθ. 

 

γ. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό 
τουσ. 

δ. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, με τθν οποία να 
αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ όςων 
δικαιολογθτικϊν απαιτοφνται με τθν διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 8α  παρ. 1 και 2 
του Ρ.Δ. 118/2007, για τον προςφζροντα ι/και για τον καταςκευαςτι του τελικοφ 
προϊόντοσ, κατά περίπτωςθ. 

ε. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, με τθν οποία να 
δθλϊνεται ότι: i) δεν ζχουν διαπράξει  ςοβαρό επαγγελματικό  παράπτωμα ςυναφζσ με 
το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα και ii) 
δεν είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται με τθν παροφςα διακιρυξθ κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του Ρ.Δ. 
60/2007 ι όταν δεν ζχουν παράςχει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ  (άρκρο 43 παρ. 2 του Ρ.Δ. 
60/2007). Θ μθ εκπλιρωςθ τθσ προχπόκεςθσ υπό ςτοιχ. i ανταποδεικνφεται από τθν 
ανακζτουςα Aρχι ι άλλο υποψιφιο με ςχετικι αμετάκλθτθ απόφαςθ δικαςτικισ αρχισ 
ι απόφαςθ αρμόδιασ διοικθτικισ αρχισ, θ οποία δεν υπόκειται πλζον ςε προςβολι με 
ζνδικα μζςα.  

ςτ. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, με τθν οποία να 
δθλϊνεται: i) ότι δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςισ 
τουσ, ii) ότι δεν ζχει αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι τουσ ςε δθμόςιο διαγωνιςμό με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, iii) ότι μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ, θ επιχείρθςι τουσ υπιρξε ςυνεπισ ωσ προσ τθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεϊν τθσ ζναντι φορζων του δθμόςιου τομζα, 
iv) ότι οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθν προςφορά τουσ είναι 
αλθκι και ακριβι ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, κακϊσ και v) ότι θ προςφορά 
ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβαν 
γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. Θ μθ εκπλιρωςθ των 
προχποκζςεων υπό ςτοιχ. i, ii και iii ανταποδεικνφεται από τθν ανακζτουςα Αρχι ι 
άλλο υποψιφιο με ςχετικι αμετάκλθτθ απόφαςθ δικαςτικισ αρχισ ι απόφαςθ 
αρμόδιασ διοικθτικισ αρχισ, θ οποία δεν υπόκειται πλζον ςε προςβολι με ζνδικα 
μζςα.  
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2. Οι αλλοδαποί: 

α. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κατά το αρκ.157 του Ν.4281/14 και τθν 
παράγραφο 1.2.3 του άρκρου 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου PDF και 
προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε 
ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 
υποβολι. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά 
αφορά ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. Στθν περίπτωςθ που κατατεκεί 
προςφορά για μζροσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν όπωσ αναλφεται ςτο παράρτθμα Β 
,τότε θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα αφορά ςτο 2% του επιμζρουσ προχπολογιςμοφ τθσ 
κάκε κατθγορίασ με ςαφι αναφορά ςτο ςϊμα τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι ςε 
ςυνθμμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ. 

β. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, με κεϊρθςθ γνιςιου 
υπογραφισ, θ οποία κα ζχει το περιεχόμενο που αναφζρεται πιο πάνω, υπό ςτοιχ. 
Α.1.βϋ 

γ. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπό 
τουσ  

δ. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, θ οποία κα ζχει το 
περιεχόμενο που αναφζρεται πιο πάνω, υπό ςτοιχ. Α.1.δ 

ε. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ανωτζρω, υπό ςτοιχ. Α.1.ςτϋ, τα οποία εφαρμόηονται ανάλογα.  

ςτ. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/986, ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ανωτζρω, υπό ςτοιχ. Α.1.ηϋ, τα οποία εφαρμόηονται ανάλογα 

3. Τα voμικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά: 

α. Πλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά των παραγράφων A.1 και Α.2, κατά περίπτωςθ. 
Διευκρινίηεται ότι:  

i) Οι απαιτοφμενεσ κατά τα άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται ψθφιακά, επί 
εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), I.K.E. και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) από όλουσ τουσ διαχειριςτζσ τουσ, ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο απ’ 
αυτοφσ και επί ανωνφμων εταιριϊν (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευκφνοντα 
ςφμβουλο ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ.  

ii) Ωσ προσ ό,τι αφορά ειδικϊσ τθν ανυπαρξία ποινικισ καταδίκθσ, οι υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ αφοροφν τα πρόςωπα όλων των διαχειριςτϊν των Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 
(προςοχι, εφόςον υπάρχει πζραν του ενόσ διαχειριςτισ, θ αναφερόμενθ διλωςθ κα 
πρζπει να ςυνταχκεί και από όλουσ τουσ διαχειριςτζσ) και του προζδρου και του 
διευκφνοντοσ ςυμβοφλου των Α.Ε., υπογράφονται δε μόνον από αυτοφσ, εκτόσ και 
αν κατατεκεί ςχετικό πλθρεξοφςιο ι εξουςιοδότθςθ.  

β. Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω ιδιοτιτων και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ 
εκπροςϊπθςθσ, τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα προςκομίηουν επιπρόςκετα:  

i) Οι προςωπικζσ εταιρίεσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταςτατικοφ, όπωσ 
τροποποιθμζνο ιςχφει, νόμιμα δθμοςιευμζνου. 

ii) Οι Ε.Ρ.Ε., αντίγραφο του καταςτατικοφ, όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει, νόμιμα 
δθμοςιευμζνου, μαηί με τα αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.). 

iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, όπωσ ζχει κατατεκεί ςτθν 
αρμόδια διοικθτικι Αρχι, μαηί με τα αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.) ςτα οποία 
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ζχουν δθμοςιευτεί θ ςφςταςθ τθσ Εταιρίασ και οι τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ, 
κακϊσ και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.) ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί θ ςυγκρότθςθ του 
Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου. Σε όςεσ περιπτϊςεισ δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ 
διαδικαςία δθμοςιότθτασ, αρκεί θ προςκόμιςθ ανακοίνωςθσ τθσ αρμόδιασ 
διοικθτικισ αρχισ για τθν καταχϊριςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων ςτθν ΓΕΜΘ. 

iv)Οι Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταςτατικοφ, όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει, νόμιμα 
δθμοςιευμζνου, μαηί με τα αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ. 

v) Για όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ 
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ 
που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτοφ. 

γ. Αντιςτοίχωσ, τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα προςκομίηουν επιπρόςκετα:  

i) αντίγραφο του καταςτατικοφ του νομικοφ προςϊπου, όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει, 
και των  εγγράφων  από  τα οποία  αποδεικνφεται,  με βάςθ  τθ νομοκεςία  τθσ  
χϊρασ όπου ζχει τθν ζδρα του, θ τιρθςθ των προβλεπόμενων κανόνων 
δθμοςιότθτασ ωσ προσ ότι αφορά τθν ίδρυςθ και τισ μεταβολζσ αυτοφ, κακϊσ και, 
ςυμπλθρωματικά, για τα νομικά πρόςωπα (Α.Ε. ι άλλα) που διοικοφνται από 
ςυλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο τθσ απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ του ςυλλογικοφ 
οργάνου διοίκθςθσ  και  των εγγράφων  από τα οποία αποδεικνφεται θ τιρθςθ, ωσ 
προσ το όργανο αυτό, των αντίςτοιχων κανόνων δθμοςιότθτασ και  

ii) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ τθσ χϊρασ όπου ζχει τθν ζδρα του, 
από τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο νομικό 
πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτοφ.  

 

4. Οι Συνεταιριςμοί: 

 Κατά περίπτωςθ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό 
ςτοιχ. Α.1, Α.2 και A.3. Διευκρινίηεται ότι α) οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται ψθφιακά από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. του 
ςυνεταιριςμοφ, ενϊ, β) ωσ προσ ότι αφορά ειδικϊσ τθν ανυπαρξία ποινικισ καταδίκθσ, 
αφοροφν το πρόςωπο του ιδίου.  

5. Οι ενϊςεισ  που υποβάλλουν κοινι προςφορά και οι κοινοπραξίεσ: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά ψθφιακά υπογεγραμμζνα, για  τον κάκε 
ζνα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι τθν κοινοπραξία. Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ 
όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ.  

β. Διλωςθ ςφςταςθσ ζνωςθσ  ι κοινοπραξίασ, νόμιμα κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ των δθλοφντων, ςτθν οποία κα φαίνεται το αντικείμενο των εργαςιϊν του 
κακενόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, το μζροσ του αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ που 
αντιςτοιχεί ςτον κακζνα εξ αυτϊν επί του ςυνόλου τθσ προςφοράσ, ο εκπρόςωποσ τθσ 
ζνωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Νοςοκομείου) και το πρόςωπο που 
ενδεχομζνωσ τον αναπλθρϊνει. 

6.Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό, από 
αυτά που ηθτοφνται πιο πάνω, ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, 
αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου ι, ςτα κράτθ 
μζλθ τθσ Ε.Ε. όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά όλεσ τισ 
πιο πάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. 
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7.Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι μθ προςικουςασ υποβολισ των αναφερόμενων πιο 
πάνω δικαιολογθτικϊν, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Το αυτό ιςχφει και 
ςε περίπτωςθ υποβολισ υπεφκυνων δθλϊςεων με αναλθκζσ ι ανακριβζσ περιεχόμενο. 

 

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ 

1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/16-10-2013, οι 
Υποψιφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςε θλεκτρονικό φάκελο εντόσ τθσ 
αναγραφόμενθσ ςτθ διακιρυξθ προκεςμίασ. 

2. Τα περιεχόμενα του ανωτζρου φακζλου ορίηονται ωσ εξισ: 

 -Ζνασ (1) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά», και 

 -Ζνασ  (1) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι προςφορά».  

 Ππου (υπο)φάκελοσ νοείται θ ςχετικι κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα 
θλεκτρονικισ διενζργειασ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ. 

3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» περιλαμβάνονται τα 
κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ και τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Θ τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου 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 δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 
 Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ εγκαίρωσ και 
προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, ςε μορφι αρχείου pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτοφσ 
εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ, πλθν των ΦΕΚ και των 
εγγράφων που φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  
 Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι 
κεϊρθςθ. Επιςθμαίνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογθτικά ι άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι 
προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω 
αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί – 
ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι 
του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι θ Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ, 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ.    

4. Στον (υπο)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του Υποψθφίου Αναδόχου. 

Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε 
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μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόςον, θ οικονομικι δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία. 

5. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςθμαίνει, με χριςθ του 
ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. 

6. Από το ςφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ. 

7. Σε περίπτωςθ ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν, πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και 
θ διεφκυνςθ, κακϊσ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου και φαξ όλων των μελϊν τουσ. 

8. Δεν λαμβάνονται υπόψθ προςφορζσ που δεν υποβλικθκαν θλεκτρονικά ι που 
υποβλικθκαν εκτόσ τθσ αναγραφόμενθσ ςτθ διακιρυξθ προκεςμίασ υποβολισ θλεκτρονικϊν 
προςφορϊν όπωσ τθρείται μζςω των υπθρεςιϊν χρονοςιμανςθσ του ςυςτιματοσ. 

9. Θ προςφορά πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

10. Οι υποψιφιοι, εφόςον δεν ζχουν αςκιςει, εμπροκζςμωσ, τθν ζνςταςθ του άρκρου 15 
παρ.2.περ. α (1) του Ρ.Δ 118/2007 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι θ ανωτζρω 
ζνςταςθ ζχει απορριφκεί, κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

11. Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν επιφυλάξεισ ι τροποποιιςεισ ςε 
οποιονδιποτε όρο τθσ διακιρυξθσ απορρίπτονται. 

Κατά τθν υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ο Ν.4052, 
άρκρο 14, παρ. 7, (ΦΕΚ/41 Α/1-3-2012) περί ςφγκριςθσ των τιμϊν των οικονομικϊν 
προςφορϊν με αυτζσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ, όπωσ 
καταγράφονται κατά τθν τελευταία θμζρα προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ανά 
διαγωνιςμό. 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΚΥΩΤΙΚΗΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 20 του Ρ.Δ. 118/2007, ο προςφζρων  ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ για το ςφνολο του αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ, 
εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςι 
του από τθν Επιτροπι του διαγωνιςμοφ, οφείλει να υποβάλει θλεκτρονικά μζςω του 
ςυςτιματοσ ςε μορφι pdf και ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», τα 
αναφερόμενα παρακάτω ζγγραφα ι δικαιολογθτικά: 

Α. Τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά του άρκρου 6 παρ. 2 ι 3 του Ρ.Δ. 118/2007, κατά 
περίπτωςθ.  

Αναλυτικότερα: 

1. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν 
ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα ακόλουκα 
αδικιματα: 
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i. Τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 43 παρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007, δθλαδι: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 
29.1.1998, ςελ. 1).  

β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 
3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 
31.12.1998, ςελ. 2).  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 
27.11.1995, ςελ. 48). 

δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 
1 τθσ οδθγίασ 91/308/ EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν 
πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, 
ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76), 
θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 173/1995) και 
τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 305/2005). 

ii. Ραράβαςθ των άρκρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 
Αγορανομικοφ Κϊδικα. 

iii. Υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 
χρεωκοπία.  

β. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο 
να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία 
κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  

γ. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ 
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 
περιπτϊςεων βϋ και γϋ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό .  

Το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ κα αφορά όλουσ τουσ 
απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςι του 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του εργοδότθ) και όχι μόνον τουσ εργαηόμενουσ με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Για τθ διαπίςτωςθ του οργανιςμοφ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον 
οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, 
προςκομίηονται  i) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά 
ειδικότθτα, κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι και ii) υπεφκυνθ διλωςθ του 
ςυμμετζχοντοσ, νόμιμα κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν οποία κα 
δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι 
απαςχολοφμενοι ςτθν επιχείρθςι του. Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται μαηί με τα λοιπά 
πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου. 

δ. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν 
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επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

2. Οι αλλοδαποί:  

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, 
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο 
από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 
118/2007, όπωσ αυτά εξειδικεφονται ανωτζρω ςτθν παροφςα παράγραφο, υπό ςτοιχ. 
Α.1.αϋ.  

β.  Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε κάποια από τισ 
καταςτάςεισ τθσ περ. (2) του εδ. αϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 
ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία και ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ 
περ. (3) του εδ. αϋ τθσ παραγράφου 2 του ιδίου άρκρου. 

Για τθν διαπίςτωςθ των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ είναι 
αςφαλιςμζνοι οι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ απαςχολοφμενοι ςτθν επιχείρθςθ 
του ςυμμετζχοντοσ αλλοδαποφ, προςκομίηονται  α) κατάςταςθ του ςυνόλου του 
προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι και β) 
υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ όπου ζχει τθν ζδρα τθσ θ 
επιχείρθςι του, με τθν οποία κα δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ 
είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ς’ αυτιν. Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται μαηί με 
τα λοιπά πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου. 

γ. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε 
ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

 

3. Τα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά:  

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ ι τουσ 
αλλοδαποφσ, αντίςτοιχα.  

Διευκρινίηεται ότι, για τθ διαπίςτωςθ των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ 
οποίουσ είναι  αςφαλιςμζνοι οι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ  απαςχολοφμενοι ςτο 
ςυμμετζχον ςτο διαγωνιςμό νομικό πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των διοικοφντων 
αυτό, προςκομίηονται, εκτόσ από τα αναφερόμενα πιο πάνω ςτοιχεία (καταςτατικό, 
ςτοιχεία για τα όργανα διοίκθςθσ κ.λ.π.), τα εξισ:  

i) Από τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα: α) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ 
επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι και β) υπεφκυνθ 
διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροςωποφντοσ το νομικό 
πρόςωπο, νόμιμα κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν οποία κα δθλϊ-
νονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι 
απαςχολοφμενοι ς’ αυτό. 

ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα: α) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ 
επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ όπου ζχει 
τθν ζδρα του το νομικό πρόςωπο και β) υπεφκυνθ διλωςθ του εκπροςωποφντοσ το 
νομικό πρόςωπο, ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι 
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άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ όπου αυτό ζχει τθν ζδρα του, με τθν οποία κα 
δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι 
απαςχολοφμενοι ς’ αυτό.   

Οι ανωτζρω δθλϊςεισ υποβάλλονται μαηί με τα λοιπά πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου. 

β. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο 
να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 
απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ 
ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).  

γ. Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, 
ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) (όλουσ τουσ διαχειριςτζσ) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα 
ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο 
ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με 
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του 
εδ. α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, όπωσ αυτά εξειδικεφονται ανωτζρω 
ςτθν παροφςα παράγραφο, υπό ςτοιχ. Α.1.αϋ.  

δ. Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ 
εκκακάριςθσ ι διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, i) όςον 
αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ, από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ 
Αυτοδιοίκθςθσ ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ 
ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E., κακϊσ και από το αρμόδιο τμιμα του 
Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ εταιρίασ, και ii) όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 
1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό 
ειδικι εκκακάριςθ.  

ε. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του 
Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ.  

4. Οι Συνεταιριςμοί:  

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, 
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςκεί με 
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του 
εδ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, όπωσ αυτά εξειδικεφονται ανωτζρω 
ςτθν παροφςα παράγραφο, υπό ςτοιχ. Α.1.αϋ. 

β. Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων (2) και (3) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του 
Ρ.Δ. 118/2007, εφόςον πρόκειται για θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ και τθσ περίπτωςθσ (2) 
του εδ. βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, εφόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ 
ςυνεταιριςμοφσ, αντίςτοιχα, και τθσ περίπτωςθσ (2) του εδ. γϋ τθσ παρ. 2 του ιδίου 
άρκρου. 

γ. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 
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5. Οι ενϊςεισ  που υποβάλλουν κοινι προςφορά και οι κοινοπραξίεσ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε ζνα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ ι τθν κοινοπραξία.  

6. Τα αναφερόμενα ανωτζρω, υπό ςτοιχ.  Α.1.δϋ και Α.2.γϋ, επαγγελματικά μθτρϊα 
και οι αντίςτοιχεσ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά για τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., είναι αυτά που 
ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΧ Βϋ του Ρ.Δ. 60/2007. Σε περίπτωςθ που ζχουν επζλκει 
τροποποιιςεισ ςε εκνικό επίπεδο, ωσ επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα λαμβάνονται 
υπόψθ εκείνα που ζχουν αντικαταςτιςει τα αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

7. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται 
τα παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ 
περιπτϊςεισ, δφνανται να αντικαταςτακοφν αυτά από ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου 
προσ υποβολι του δικαιολογθτικοφ. Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ 
βεβαίωςθ, δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ, ςτθν οποία είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο ανάδοχοσ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν 
ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 
ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά όλεσ 
τισ πιο πάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. 

8. Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν 
επιφζρει τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντα από το διαγωνιςμό και τθν επιβολι των 
κυρϊςεων του άρκρου 20 παρ. 2 του Ρ.Δ. 118/2007. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ 
υποβολισ υπεφκυνων δθλϊςεων με αναλθκζσ ι ανακριβζσ περιεχόμενο. 

Β. Τα κατωτζρω δικαιολογθτικά και ςτοιχεία του άρκρου 8α παρ. 1 του Ρ.Δ. 118/2007: 

1. Για τθν απόδειξθ τθσ φερεγγυότθτασ και τθσ χρθματοπιςτωτικισ και οικονομικισ 
κατάςταςθσ του προςφζροντοσ: 

α. Κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ  ι 
πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ κάλυψθσ επαγγελματικϊν κινδφνων. Θ πιςτολθπτικι 
ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να είναι τθσ τάξθσ του 30% του μζςου ετιςιου 
κφκλου εργαςιϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ ι, πάντωσ, να καλφπτει το προχπολογιηόμενο 
ποςό τθσ υπθρεςίασ, για τθν οποία υποβάλλεται θ προςφορά.  

β. Αντίγραφο ι απόςπαςμα του ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ των τριϊν (3) τελευταίων 
ετϊν, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν απαιτείται από τθ 
νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ. Εάν θ επιχείρθςθ 
λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τισ αιτοφμενεσ υπθρεςίεσ, 
για χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν (3) ιςολογιςμϊν, 
υποβάλλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εφόςον υπάρχουν, ι άλλα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. Πςοι από το νόμο δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ ιςολογιςμοφ, κα πρζπει με υπεφκυνθ διλωςι τουσ να δθλϊνουν τον 
κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, ςυνυποβάλλοντασ νόμιμα αντίγραφα φορολογικϊν 
δθλϊςεων (φορολογίασ ειςοδιματοσ ι εκκακαριςτικϊν ΦΡΑ) για τα αντίςτοιχα ζτθ. 

γ. Υπεφκυνθ διλωςθ ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ ςτον τομζα 
δραςτθριότθτασ που αφορά ειδικότερα τισ αιτοφμενεσ υπθρεςίεσ, κατά τισ τρεισ (3) 
προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ ι, άλλωσ, για όςο χρόνο 
λειτουργία ζχει ςυμπλθρωκεί από τθν ςφςταςι τθσ θ επιχείρθςθ. 

2. Για τθν απόδειξθ τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ και αξιοπιςτίασ του προςφζροντοσ:  

 Δεν απαιτείται θ υποβολι άλλων ςτοιχείων, πζραν αυτϊν που ορίηεται ότι πρζπει 
να υποβλθκοφν με τθν τεχνικι προςφορά. 
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3. Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν 
επιφζρει τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντα από το διαγωνιςμό και τθν επιβολι των 
κυρϊςεων του άρκρου 20 παρ. 2 του Ρ.Δ. 118/2007. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ 
υποβολισ υπεφκυνων δθλϊςεων με αναλθκζσ ι ανακριβζσ περιεχόμενο. 

 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ ςτον προςφζροντα 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι (με 
διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά) ςτο 
Ρρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Οι δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από 
τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του φακζλου 
«Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και 
απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ 
προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον 
ίδιο οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια 
ςτοιχεία ενδεικτικά είναι: πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ 
φορείσ. 

 
Άρκρο 2o 

Ρροςφορά ενϊςεων - κοινοπραξιϊν 

2.1. Θ ζνωςθ  ι θ κοινοπραξία υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, που αποτελοφν τθν ζνωςθ ι τθν κοινοπραξία, είτε από 
εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ  
πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ  ι 
τθσ κοινοπραξίασ. 

2.2. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ ευκφνεται εισ 
ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί 
μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.3. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί, αντιςτοίχωσ, ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ 
ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ 
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι και τουσ 
ίδιουσ όρουσ. 

Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα 
μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ 
όρουσ. 

Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να 
προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ 
Υπθρεςίασ. 
 

Άρκρο 3o 

Χρόvoσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν – Κατάρτιςθ και περιεχόμενο προςφορϊν 
  
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ 2/09/2016 και ϊρα 11:00, μζςω των αρμόδιων 

πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
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λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. 

 

1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του ΕΣΘΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 

ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα 

με τα αναφερόμενα ςτο Ν 4155/2013, ςτο άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/21-10-

2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», ςτο ΡΔ 60/2007 και ςυμπλθρωματικά ςτο ΡΔ 118/2007. 

 

2. Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ: 

(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» 

(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελοσ» 

εννοοφμε τθν κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα. 

Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ 

του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν 

εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Ο χριςτθσ − οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω 

(υπο)φακζλουσ, θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ςε μορφι αρχείου .pdf 

ςφμφωνα με το άρκρο 5α.Β.1α του Ρ.Δ. 118/2007, το NΝ.4155/13 και το άρκρο 11 τθσ ΥΑ 

Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» ,όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω : 

 

 

1. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου. pdf και 

προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι.  

 

2.Ειδικά τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που αφοροφν ζγγραφα που παρζχονται από τουσ 

δθμόςιουσ φορείσ τθσ περ. δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7 του NΝ. 4155/2013 αναηθτοφνται 

αυτεπάγγελτα από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων. Ζωσ τθν 

πλιρθ διαλειτουργικότθτα, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν 

ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων, για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και τθν 

κατακφρωςθ, υποβάλλονται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ − χριςτεσ ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. ΥΑΡ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) και, εάν αυτι 

θ υπθρεςία δεν παρζχεται για το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό, υποβάλλονται από τουσ 

πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ − χριςτεσ ςε μορφι αρχείου. pdf προςκομιηόμενα εντόσ 

τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπα ι αντίγραφα) ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία. 

 

3. Θ Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), υπογράφεται ψθφιακά 

από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 
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4. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν: 

• Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ι ΕΡΕ 

• Ο Ρρόεδροσ του ΔΣ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι ΑΕ 

• Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του 

• Πταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται από τον 

Ρρόεδρο του ςυνεταιριςμοφ. 

 

5. Ο χριςτθσ − οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ θλεκτρονικά 

ςε μορφι αρχείου. pdf και υποχρεοφται να τθν υποβάλλει ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) ςε 

προκεςμία που δεν υπερβαίνει τισ τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 

6. Ο οικονομικόσ φορζασ ςυντάςςει τθν τεχνικι και οικονομικι του προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 

τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει 

ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό 

φορζα. Σε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 

φόρμα του ςυςτιματοσ και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου υπεριςχφει το 

τελευταίο. 

 

7. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό 

τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο Οικονομικόσ Φορζασ επιςυνάπτει 

ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι 

προςφορά). 

 

8. Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ υποβάλλει μζςω του 

Συςτιματοσ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, τισ 

κείμενεσ περί δθμοςίων ςυμβάςεων διατάξεισ και όςα ορίηονται ςτθν περίπτωςθ β τθσ 

παραγράφου 2 και ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 του Ν. 4155/2013. 

 

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. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο (2) επιμζρουσ, 

ανεξάρτθτουσ, θλεκτρονικοφ (υπό)φακζλουσ: 

(Υπο)φάκελοσ «Δικαιολογθτικά-Τεχνικι προςφορά» που περιζχει αφενόσ τα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ και τθν εγγυθτικι ςυμμετοχισ κακϊσ και τα αντίγραφα αυτϊν, ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω αναφερόμενα και αφετζρου τθν Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν 

αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει 

ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από 

τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να 

ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων 
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καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 

θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα 

ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

 

Ο (υπο)φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά», που κα υποβάλει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να 
λαμβάνει αυςτθρά υπόψθ του τισ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργου», όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτο παράρτθμα Β’ τθσ παροφςασ. Ειδικότερα, ςτο φάκελο αυτό 
τοποκετοφνται: 

α. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, με τθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι ο προςφζρων διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (ειδικευμζνο 
προςωπικό, τεχνικά μζςα κ.λ.π.) για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 Για τθν επιβεβαίωςθ των ανωτζρω ςτοιχείων προςκομίηονται: 

i) Κατάςταςθ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά ειδικότθτα, κεωρθμζνθ από 
αρμόδια αρχι (επικεϊρθςθ εργαςίασ/ Σ.Ε.Ρ.Ε.) ι/ και κατάςταςθ ςυνεργατϊν που 
δεν ςυνδζονται με τον προςφζροντα με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, πλθν όμωσ 
κα χρθςιμοποιθκοφν από αυτόν για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ο 
προςφζρων προτίκεται να εκτελζςει μζροσ τθσ ςφμβαςθσ με υπεργολαβία, οφείλει 
να αναφζρει το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει ςε υπεργολάβουσ 
κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ αυτι, δεν αίρεται και 
διατθρείται ακζραια θ ευκφνθ του αναδόχου. 

ii) Ζγγραφο του προςφζροντοσ, ςτο οποίο γίνεται περιγραφι τθσ οργάνωςθσ, του 
εξοπλιςμοφ που διακζτει και ότι άλλο ςτοιχείο μπορεί να αποδείξει τθν ικανότθτα 
του ςυμμετζχοντοσ να εκπλθρϊςει τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ. Σε 
περίπτωςθ κατά τθν οποία ο προςφζρων ςτθρίηεται ςτισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ και 
άλλων οικονομικϊν φορζων για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (υπεργολαβία, δάνεια 
εμπειρία), οφείλει να προςκομίςει ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν ότι κα 
κζςουν ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, κακϊσ και αντίςτοιχθ περιγραφι 
τθσ οργάνωςθσ και του εξοπλιςμοφ τουσ.  

β. Ζγγραφθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι θ προςφορά του ιςχφει 
για διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180)  θμερϊν. 

γ. Κατάλογο ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, 
ςχετικϊν με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, που ζχει ςυνάψει με Υπθρεςίεσ του 
Δθμοςίου ι του Ιδιωτικοφ τομζα. Στον κατάλογο αυτό μποροφν να περιλθφκοφν 
ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν τρίτων οικονομικϊν φορζων, εφόςον ο προςφζρων 
ςτθρίηεται και ςτισ δικζσ τουσ τεχνικζσ δυνατότθτεσ, κατά τα ανωτζρω, για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ.  

δ. Επικυρωμζνα αντίγραφα των αιτοφμενων πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά 
τα ιςχφοντα διεκνι ι/ και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) όπωσ 
αυτά ηθτοφνται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ. Επί ενϊςεωσ , ζκαςτο 
μζλοσ πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον τα πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που 
απαιτοφνται για το μζροσ τθσ ςφμβαςθσ που πρόκειται να εκτελζςει. Ομοίωσ, ςτισ 
περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο προςφζρων πρόκειται να ςτθριχκεί ςτισ τεχνικζσ 
δυνατότθτεσ τρίτων οικονομικϊν φορζων, οφείλει να προςκομίςει πιςτοποιθτικά 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των εν λόγω οικονομικϊν φορζων, που απαιτοφνται για το 
μζροσ τθσ ςφμβαςθσ που πρόκειται να τουσ ανατεκεί.  
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ε. Αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ, με το οποίο δίνονται αναλυτικζσ απαντιςεισ ςε όλα 
τα ςθμεία των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ τεχνικι απαίτθςθ τθσ 
Υπθρεςίασ. Να κατατεκοφν  πιςτοποιθτικά, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ ι άλλα κατάλλθλα 
ζγγραφα, με τα οποία πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα και αςφάλεια των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν του ςυμμετζχοντα όπωσ αυτζσ ηθτοφνται από τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ 

ςτ. Άλλα υπάρχοντα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν ικανότθτα του ςυμμετζχοντα για τθν 
καλι εκτζλεςθ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, τα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται 
ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. 

Στα περιεχόμενα του (υπο)φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία 
περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων 
(ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ. 

 

 

 (Υπο) φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» που περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 

οικονομικοφ φορζα. Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ 

ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται 

ςυμπλθρϊνοντασ τα τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το 

ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 

υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 

φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου 

πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο 

προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Στον (υπο) φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», τοποκετοφνται, επί ποινι 
απορρίψεωσ, τα oικovoμικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

α. Θ προςφερόμενθ τιμι για τθν παροχι υπθρεςιϊν πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια.   

β. Θ τιμι περιλαμβάνει το ςφνολο των επιβαρφνςεων (προβλεπόμενοι φόροι, δαςμοί, 
αςφάλιςτρα, νόμιμεσ κρατιςεισ και άλλεσ ςχετικζσ δαπάνεσ) εκτόσ του Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ 
κα αναφζρεται χωριςτά. 

γ. Σε περιπτϊςεισ προϊόντων και υπθρεςιϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται 
ςτθν οικεία κζςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ». Εάν ζχει 
παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ, ακόμθ και αν δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ», 
κεωρείται αμαχιτωσ ότι τα αντίςτοιχα προϊόντα ι υπθρεςίεσ ζχουν προςφερκεί 
δωρεάν. 

δ.    Θ προςφερόμενθ τιμι με τον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α. επί ποινι αποκλειςμοφ δεν πρζπει 
να ξεπερνά τον προχπολογιςμό του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

  Αποκλίςεισ από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ζχουν ωσ ςυνζπεια τον 
αποκλειςμό των προςφορϊν. Επιςθμαίνεται ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αποτελοφν ςτο ςφνολό 
τουσ απαράβατουσ όρουσ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτζσ ςυνεπάγεται 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ (άρκρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007). 

  Αvτιπρoςφoρζσ δεν γίvovται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ 
υπoβoλισ τουσ απoρρίπτovται ωσ απαράδεκτεσ ςτο ςφνολο τουσ. 
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  Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα 
ςυμφζροντά του, ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ, δφνανται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των 
πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Το Νοςοκομείο δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του 
ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα  και τισ εμπιςτευτικζσ 
πτυχζσ των προςφορϊν. 

 

 Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των αιτοφμενων υπθρεςιϊν και για τισ τρεισ 
κατθγορίεσ αποβλιτων όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο παράρτθμα Β ι για κακεμία 
κατθγορία αποβλιτων ξεχωριςτά, αλλά για το ςφνολο των υπθρεςιϊν όλων των νοςοκομείων 
που περιλαμβάνονται ςε κάκε κατθγορία.  

 Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων που κατά παράβαςθ των άρκρων 138 και 182 
τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανιλικουσ κάτω των 15 
ετϊν. Οι προςφζροντεσ, εφόςον δεν είναι οι ίδιοι καταςκευαςτζσ, οφείλουν να γνωρίηουν 
εάν θ προαναφερκείςα ριτρα τθρείται από τθν καταςκευάςτρια εταιρία του προϊόντοσ.    

 
 

Άρκρο 4ο 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
 
4.1. Οι προςφορζσ ιςχφουν επί εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ (θμερολογιακζσ) από τθν επομζνθ 
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για τον χρόνο που αποδζχκθκαν να παρατείνουν τθν 
προςφορά τουσ. Εάν οι διαγωνιηόμενοι κλικθκαν να παρατείνουν τθν ιςχφ των προςφορϊν τουσ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 4.3 του παρόντοσ άρκρου και αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, οι προςφορζσ 
τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν και για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.  
4.2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα 
διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4.3. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
Υπθρεςία, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο 
από τθ διακιρυξθ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ,  τα αποτελζςματα  του διαγωνιςμοφ  υποχρεωτικά  ματαιϊνονται,  εκτόσ εάν θ 
ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να 
επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του 
ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ 
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

4.4. Θ ιςχφσ των προςφορϊν παρατείνεται αυτοδικαίωσ για όςο χρονικό διάςτθμα ενδεχομζνωσ 
αναςταλεί θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ι εμποδιςτεί ι βραδφνει θ πρόοδοσ αυτοφ, ςυνεπεία 
άςκθςθσ διοικθτικισ προςφυγισ ι ενδίκου μζςου ι βοθκιματοσ κατά πράξεων ι παραλείψεων 
των αρμοδίων οργάνων Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, που αφοροφν τον διαγωνιςμό. Στθν 
περίπτωςθ αυτι οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να μεριμνοφν για τθν παράταςθ, αντιςτοίχωσ, 
τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. 
 

Άρκρο 5o 

Ρρoςφερόμεvθ  τιμι 

 
5.1. Το τίμθμα τθσ προςφοράσ κα δοκεί υποχρεωτικά ςε τιμι ανά χιλιόγραμμο ( € / kg ) 
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αποβλιτων (πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ) επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτθν παροφςα προκιρυξθ. Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ 
τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον Φ.Ρ.Α. Το τίμθμα κα παραμείνει 
ςτακερό και αμετάβλθτο για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ και των παρατάςεων 
αυτισ.  

5.2. Ρροςφορζσ με τισ οποίεσ δεν δίνεται θ τιμι ςε ευρϊ ι κακορίηεται μ’ αυτζσ ςχζςθ του ευρϊ 
προσ ξζνο νόμιςμα, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

5.3. Θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, εφόςον δεν προκφπτει απ’ αυτιν με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι για το αντίςτοιχο είδοσ.  

5.4. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

5.5.  Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: 

- Τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ.Ρ.Α.  

- Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) ςτο οποίο υπάγεται θ υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που 
αναφζρεται εςφαλμζνο ποςοςτό Φ.Ρ.Α., αυτό κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία. Θ τιμι 
με κρατιςεισ, και χωρίσ Φ.Ρ.Α., κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.  

5.6. Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τov ςυμμετζχοντα μζχρι και τθν τελευταία 
οριςτικι λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου (ζνα ζτοσ). Αποκλείεται θ ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ 
προςφοράσ ι οποιαδιποτε αξίωςθ του ςυμμετζχοντα πζραν του αντιτίμου για τα υπθρεςιϊν που 
κα παρζχει ςτα Νοςοκομεία, βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του. 

5.7. Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν αναγράφεται τιμι ςε υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά, κεωρείται αμαχιτωσ ότι αυτά προςφζρονται δωρεάν. 

5.8. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν (ιδίωσ όταν αυτζσ είναι αςυνικιςτα 
χαμθλζσ για το αντικείμενο τθσ ςυντιρθςθσ ), οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν τα 
ςτοιχεία αυτά και να διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

5.9. Θ προςφορά απορρίπτεται ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι εφαρμόηεται πολιτικι τιμϊν  
κάτω του κόςτουσ. 
Οι προςφορζσ κα ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τουσ αναρτθμζνουσ πίνακεσ ςτο Ραρατθρθτιριο 
Τιμϊν τθσ ΕΡΥ. 
 
 

Άρκρο 6o 

Διαδικαςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 
1. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ 
μετά από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι 2/09/2016 θμζρα 
Ραραςκευι, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. 
2. Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν 
(υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ -Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων 
πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε 
αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν 
ςτοιχείων αυτϊν. 
3. Αμζςωσ μετά από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των υποφακζλων «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν 
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θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των υποφακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των 
οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο 
περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν 
που προςφζρκθκαν. 
4. Μετά από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων 
και των διαδικαςιϊν. 
5. Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα ιδίωσ: 
• Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν. Θ αρμόδια 
επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα αιτιολογθμζνα πρακτικά 
αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν. 
• Θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν 
προςφορϊν, τισ οποίεσ κοινοποιεί αμελλθτί ςτουσ προςφζροντεσ. 
Εν ςυνεχεία αξιολογοφνται οι οικονομικζσ προςφορζσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 
Με τθν ολοκλιρωςθ  τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει ςχετικό 
πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει ςυγκριτικό πίνακα αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν 
των Υποψθφίων κατά φκίνουςα ςειρά. Το ανωτζρω πρακτικό μαηί με τυχόν άλλα ςτοιχεία του 
διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςτο αρμόδιο όργανο προσ ζγκριςθ. Θ ςχετικι απόφαςθ κοινοποιείται 
ςτουσ Υποψθφίουσ. 

 
Άρκρο  7o 

Αξιολόγθςθ πρoςφoρϊv - κατακφρωςθ διαγωvιςμoφ 
 
7.1. Κριτιριο κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ είναι θ χαμθλότερθ τιμι για το 

ςφνολο ι μζροσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ανά κατθγορία αποβλιτων όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα Βϋ. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 51 του Ρ.Δ. 60/2007, ςε ςυνδυαςμό και με όςα προβλζπονται ςτο 
άρκρο 20 του Ρ.Δ. 118/2007. 

7.2. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνεται υπόψθ αποκλειςτικά θ χαμθλότερθ τιμι. 
7.3. Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον ςυμμετζχοντα με τθν χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο  των 

αιτοφμενων υπθρεςιϊν ανά κατθγορία αποβλιτων ςφμφωνα με το παράρτθμα Βϋ, εκ των 
ςυμμετεχόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  

7.4. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. 

7.5. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ,  απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 Διευκρινίηεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι δεν απορρίπτει προςφορά  ςυμμετζχοντα που πλθροί 
ζνα εκνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκοφ προτφπου, μία ευρωπαϊκι 
τεχνικι ζγκριςθ, μία κοινι τεχνικι προδιαγραφι, ζνα διεκνζσ πρότυπο ι ζνα τεχνικό πλαίςιο 
αναφοράσ που ζχει εκπονθκεί από ευρωπαϊκό οργανιςμό τυποποίθςθσ, εφόςον τα εν λόγω 
πρότυπα ι προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ επιδόςεισ ι τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ που ζχουν 
οριςτεί με τθ διακιρυξθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ όμωσ, ο προςφζρων υποχρεοφται να 
αποδεικνφει ςτθν προςφορά του, κατά τρόπον ικανοποιθτικό για τθν Ανακζτουςα Αρχι και 
με κάκε ενδεδειγμζνο μζςο, ότι θ προςφερόμενθ υπθρεςία, για τθν οποία δθλϊνει ότι 
πλθροί το ανωτζρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ι υπερκαλφπτει) τισ επιδόςεισ ι 
λειτουργικζσ απαιτιςεισ που ορίηει θ διακιρυξθ.  

7.6.  Πταν ο ςυμμετζχον ο οποίοσ προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι, δεν προςκομίηει ζνα ι 
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περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του 
άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, ι (εφόςον ορίηεται ςτθ διακιρυξθ) ςτο άρκρο 8α του ιδίου 
Ρ.Δ/τοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ αυτζσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
ςυμμετζχον που προςφζρει τθν αμζςωσ επόμενθ τθν χαμθλότερθ τιμι. Σε περίπτωςθ που και 
αυτόσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία 
απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον ςυμμετζχοντα με τθν αμζςωσ 
επόμενθ τθν χαμθλότερθ τιμι  και οφτωσ κακ’ εξισ. Αν κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ δεν 
προςκομίηει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι 
περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο 
διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται.  

  7.7 Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, όταν ο ςυμμετζχων υποβάλλει ψευδι ι ανακριβι υπεφκυνθ 
διλωςθ τθσ παραγρ. 1 του άρκρου 6 και τθσ παραγρ. 3 του άρκρου 8α του Ρ.Δ. 118/2007, ι ο 
υπόχρεοσ προσ τοφτο προςφζρων δεν προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ κατά το 
ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ ζνα θ περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τθσ παρ. 2 
του άρκρου 6 και, εφόςον ζχουν ηθτθκεί από τθν διακιρυξθ, των περιπτϊςεων α, β, και γ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 8 του ωσ άνω Ρ.Δ/τοσ, καταπίπτει υπζρ του Νοςοκομείου θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του μειοδότθ. Επίςθσ, καταπίπτει υπζρ του Νοςοκομείου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του μειοδότθ, εφόςον από τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά προκφπτει ότι δεν πλθροφνται τα 
κακοριηόμενα ςτθ διακιρυξθ ελάχιςτα αναγκαία όρια των οικονομικϊν και τεχνικϊν 
προχποκζςεων του άρκρου 8α.του Ρ.Δ. 118/2007. 

 
Άρκρο  8o 

Κρίςθ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ – Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ 

 

8.1. Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει: 

8.1.1.  Τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ςε ςυμμετζχοντα που θ τεχνικι του προςφορά ζγινε 
αποδεκτι κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ και προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι ανά 
αιτοφμενθ υπθρεςία (πίνακασ Ραραρτιματοσ Βϋ). 

8.1.2. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 21 
περ. δϋ, εϋ, ςτϋ και ηϋ του Ρ.Δ. 118/2007. 

8.2. Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει από τθν Διοίκθςθ τθσ Υπθρεςίασ και κα 
ανακοινωκεί θλεκτρονικά ςτον ανακθρυχκζντα ανάδοχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 23 
παρ. 1 του Ρ.Δ. 118/2007. Υπό τθν επιφφλαξθ όςων αναφζρονται κατωτζρω, ςτθν παράγραφο 9.4,  
με τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ 
ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. 

8.3. Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκε θ παροχι υπθρεςιϊν, υποχρεοφται να 
προςζλκει ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν 
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ αυτισ. Ο ανάδοχοσ μπορεί να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το αργότερο 
μζςα ςε (15) δζκα πζντε θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ. 

8.4. Θ προκεςμία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου αναςτζλλεται για όςο χρόνο κωλφεται θ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 5 παρ. 2 του Ν. 3886/2010, λόγω τθσ φπαρξθσ 
προκεςμίασ για τθν άςκθςθ προςφυγισ από άλλο διαγωνιηόμενο, ι λόγω τθσ άςκθςθσ 
προςφυγισ ι, εν ςυνεχεία, λόγω τθσ φπαρξθσ προκεςμίασ για τθν άςκθςθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν 
μζτρων. Ομοίωσ, θ προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ αναςτζλλεται για όςο χρόνο ενδεχομζ-
νωσ αναςταλεί περαιτζρω θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, κατόπιν άςκθςθσ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν 
μζτρων ι ζκδοςθσ προςωρινισ διαταγισ ι δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία διατάςςονται 
αςφαλιςτικά μζτρα, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 4 ζωσ 6 του πιο πάνω άρκρου. 
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   Μετά τθν αξιολόγθςθ και τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται δφο (2) 
εργάςιμεσ θμζρεσ μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από 
ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν 
που υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ γίνεται από αρμόδια προσ 
τοφτο επιτροπι, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Στουσ ςυμμετζχοντεσ που ζχουν υποβάλει παραδεκτζσ 
οικονομικά προςφορζσ, με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
πραγματοποιείται, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του ςυςτιματοσ, ενθμζρωςθ για τθν 
κακοριςκείςα θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του αναδειχκζντα μειοδότθ.  

Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό 
κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ που αποςφραγίςκθκε.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου των δικαιολογθτικϊν, θ Επιτροπι κα 
κατακζςει το πρακτικό τθσ, θ οποία κα αποφανκεί ςχετικά.  

Πταν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ με τθ χαμθλότερθ προςφορά, δεν προςκομίηει ζνα ι 
περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο Άρκρο 15 τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ (παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007), θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προμθκευτι που προςφζρει τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά. Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον υποψιφιο 
που προςφζρει τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και 
οφτω κακ’ εξισ. Αν κανζνασ από τουσ προμθκευτζσ δεν προςκομίηει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και 
τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. 

Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, όταν ο ςυμμετζχων υποβάλλει ψευδι ι ανακριβι υπεφκυνθ 
διλωςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 και τθσ παρ. 3 του άρκρου 8α του Ρ.Δ. 118/2007, ι ο υπόχρεοσ 
προσ τοφτο προςφζρων δεν προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ κατά το ςτάδιο τθσ 
κατακφρωςθσ ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 
του ωσ άνω Ρ.Δ/τοσ, καταπίπτει υπζρ του Δθμοςίου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του μειοδότθ.  

Διευκρινίηεται ότι δεν απορρίπτεται προςφορά προμθκευτι που πλθροί ζνα εκνικό 
πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκοφ προτφπου, μία ευρωπαϊκι τεχνικι ζγκριςθ, 
μία κοινι τεχνικι προδιαγραφι, ζνα διεκνζσ πρότυπο ι ζνα τεχνικό πλαίςιο αναφοράσ που ζχει 
εκπονθκεί από ευρωπαϊκό οργανιςμό τυποποίθςθσ, εφόςον τα εν λόγω πρότυπα ι 
προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ επιδόςεισ ι τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ που ζχουν οριςτεί με τθ 
διακιρυξθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ όμωσ, ο προςφζρων υποχρεοφται να αποδεικνφει ςτθν 
προςφορά του, κατά τρόπον ικανοποιθτικό για τθν Ανακζτουςα Αρχι και με κάκε ενδεδειγμζνο 
μζςο, ότι το ζργο, προϊόν ι υπθρεςία, για το οποίο δθλϊνει ότι πλθροί το ανωτζρω πρότυπο, 
ανταποκρίνεται πράγματι (ι υπερκαλφπτει) τισ επιδόςεισ ι λειτουργικζσ απαιτιςεισ που ορίηει θ 
διακιρυξθ.  
 
 

Άρκρο  9o 

Κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

9.1. Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ, και με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτο προθ-
γοφμενο άρκρο, υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ θ ςφμβαςθ, το κείμενο τθσ οποίασ 
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(ςχζδιο ςφμβαςθσ) επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Θ Υπθρεςία ςυμπλθρϊνει ςτο 
κείμενο τθσ ςφμβαςθσ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία ςυμμετείχε 
αυτόσ ςτον διαγωνιςμό και θ οποία ζγινε αποδεκτι με τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του 
διαγωνιςμοφ ς’ αυτόν.  Δεν χωρεί διαπραγμάτευςθ οφτε κακ’ οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι 
ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του μειοδότθ . 

9.2. Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ 
προςφορά, διακιρυξθ  και απόφαςθ  κατακφρωςθσ  ι ανάκεςθσ,  εκτόσ  κατάδθλων ςφαλμάτων ι 
παραδρομϊν.  

9.3. Θ ςφμβαςθ που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ, οπωςδιποτε 
όμωσ αυτά που αναφζρονται ςτο άρκρο 24 παρ. 2 του Ρ.Δ. 118/2007. 

9.4.  Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα 
δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από 
ςυμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου. 

9.5. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε με τθν λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και τθν 
εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων και των δφο ςυμβαλλόμενων μελϊν.   

 
Άρκρο  10o 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 

10.1. Θ ςφμβαςθ, κα ζχει διάρκεια ιςχφοσ  ενόσ (1) ζτουσ, αρχίηοντασ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ, δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ (1) ζτουσ, με μονομερι απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

10.2. Θ Υπθρεςία κα ζχει δικαίωμα υποβολισ αιτιματοσ εκτζλεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν από τθν 
επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να δθλϊνουν ςτον (υπο) 
φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ υποχρεωτικά ότι ζχουν δυνατότθτα ζναρξθσ παροχισ  
υπθρεςιϊν που τουσ ζχουν ανατεκεί, από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  
 

Άρκρο 11o 

Ρλθρωμι 

11.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςε δόςεισ ςφμφωνα με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν 
όπωσ αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ – απαιτιςεισ και τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ 
τιμολογίου: 

11.2. Θ πλθρωμι κα γίνεται με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των τιμολογίων 
παροχισ υπθρεςιϊν και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων 
οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του αναδόχου. 

11.3. H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν 
χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

11.4. Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ 
υποβολισ του τιμολογίου πϊλθςθσ από τον ανάδοχο. 

11.4.1. Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία 
που προβλζπονται ςτο άρκρο 35 του Κ.Ρ.Δ. (Ρ.Δ. 118/2007) και τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα 
Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). 

11.4.2. Θ υποβολι του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων και των οριηόμενων ςτο άρκρο 11.1.  

11.5. Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, τα 
Νοςοκομεία κακίςτανται υπεριμερα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα 
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εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ».  

11.6. Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν 
αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγ-
κτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι 
εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του Νοςοκομείου και του ανάδοχο, που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 35 παρ. 7 του Ρ.Δ. 
118/2007. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οφείλεται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν, παραλαβι των 
υλικϊν με ζκπτωςθ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κ.λ.π.). 

11.7. Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ  
i. ποςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε 

άλλου ποςοφ παρακρατοφμενου υπζρ τρίτων, ςφμφωνα με τθν αρίκμ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε εφαρμογι του άρκρου 3 του  Ν. 3580/2007 

ii. ποςοςτό 0,1%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων βάςει του Ν. 
4013/2011 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν 4072/2012 άρκρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 
4146/2013 άρκρο 61, που υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω κράτθςθ 
υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ επ’ αυτοφ). 

iii.  Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 
8%. 

11.8.  Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τα 
Νοςοκομεία. 
 
 

Άρκρο 12o 

Εγγυιςεισ 

12.1. Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα, το δικαίωμα 
αυτό. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα 
ςυvoδεφovται από επίςθμθ μετάφραςθ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωςθ 
προςφορϊν ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν, οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. Το ποςό των 
εγγυιςεων κα δίνεται ςε ευρϊ (€). 

12.2. Εγγφθςθ Συμμετοχισ 

12.2.1. Κάκε προςφορά ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπζρ του 
ςυμμετζχοντοσ, για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με Φ.Ρ.Α (ετιςια δαπάνθ και αξία δικαιϊματοσ ετιςιασ 
παράταςθσ, δθλ. για δφο (2) ζτθ), ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά αφορά ςτο ςφνολο των 
ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. Στθν περίπτωςθ που κατατεκεί προςφορά για μζροσ των ηθτοφμενων 
υπθρεςιϊν όπωσ αναλφεται ςτο παράρτθμα Β ,τότε θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα αφορά ςτο 2 % του 
επιμζρουσ προχπολογιςμοφ τθσ κάκε κατθγορίασ (ετιςια δαπάνθ και αξία δικαιϊματοσ ετιςιασ 
παράταςθσ, δθλ. για δφο (2) ζτθ) με ςαφι αναφορά ςτο ςϊμα τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ τθσ 
κατθγορίασ αποβλιτων.  

 

12.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει επί ζνα (1) τουλάχιςτον μινα μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ηθτά θ διακιρυξθ (δθλαδι 180 θμερϊν). Το αυτό ιςχφει 
και ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Εγγφθςθ με μικρότερο χρόνο 
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ιςχφοσ δεν γίνεται δεκτι και ζχει ωσ ςυνζπεια τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ 
απαράδεκτθσ. 

12.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται: α) ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, ςε περίπτωςθ απόρριψθσ 
τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ζνδικο μζςο ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ 
προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων ι ζχει υποβλθκεί παραίτθςθ από αυτά και β) ςτον 
μειοδότθ, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και τθν υποβολι απ’ αυτόν εγγυθτικισ 
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. 

12.3. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

12.3.1. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, o ανάδοχοσ μειοδότθσ, είναι  
υποχρεωμζνοσ  vα  κατακζςει ζωσ τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι  που 
κα καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυvoλικισ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που κατακυρϊκθκαν ς’ αυτόν, χωρίσ Φ.Ρ.Α.  

12.3.2. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον 
μινα από το ςυνολικό ςυμβατικό χρόνο (12 μινεσ). 

12.3.3. Θ ανωτζρω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 
του υποχρεϊςεων, τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. 

12.4. Οι εγγυιςεισ πρζπει να προβλζπουν ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τουσ, το οφειλόμενο 
ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

12.5. Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ότι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25 
του Ρ.Δ. 118/2007 (Κ.Ρ.Δ.). Επιςθμαίνεται ότι: 

12.5.1. Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να περιζχουν οπωςδιποτε τα ςτοιχεία των παραγράφων 
3 και 4 του άρκρου 25 του Κ.Ρ.Δ., διότι διαφορετικά δεν κα γίνονται δεκτζσ, με ςυνζπεια 
τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηομζνου. 

12.5.2. Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να περιζχουν οπωςδιποτε τα 
ςτοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρκρου 25 του Κ.Ρ.Δ., διότι διαφορετικά δεν κα 
κεωροφνται προςικουςεσ. 

12.6. Οι εγγυιςεισ πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα υποδείγματα του  
παραρτιματοσ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ). Διαφορετικι διατφπωςθ τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ, λόγω χριςθσ τυποποιθμζνων εντφπων από τα πιςτωτικά ιδρφματα, δεν κακιςτά τθν 
εγγφθςθ απαράδεκτθ, εφόςον αυτι ζχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που κακορίηεται από το 
νόμο και τθν παροφςα διακιρυξθ.  
 

Άρκρο  13o 

Κυρϊςεισ ςε βάροσ του αναδόχου 

13.1. Ο  προμθκευτισ δεν προςζρχεται, μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε, vα υπογράψει 
τθv ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθv κατακφρωςθ ι ανάκεςθ που 
ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτιν, με απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ 
τθσ 3θσ ΥΡΕ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου oργάvoυ. 

13.2. Με τθv ίδια διαδικαςία o ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και 
από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εφόςov δεν εκπλιρωςε τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ μζςα ςτov ςυμβατικό χρόvo ι τov χρόvo παράταςθσ που του δόκθκε μετά από 
αίτθςι του. 

13.3. Ο ανάδοχοσ δεv κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθv κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθv 
ςφμβαςθ, εφόςον: 

13.3.1. Θ ςφμβαςθ δεv υπογράφθκε  με ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ. 

13.3.2. Συvτρζχoυv λόγοι αvωτζρασ βίασ. 

13.4. Στov ανάδοχο πoυ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθv κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, 
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επιβάλλovται με απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γvωμoδότθςθ τoυ 
αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoσ παροχι εξθγιςεων, 
ακροιςτικά ι διαηευκτικά, oι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 34 παρ. 5 του Ρ.Δ. 118/2007. 

13.5. Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου, o 
ανάδοχοσ ευκφνεται και για κάκε ηθμία που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ των Νοςοκομείων από 
τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 
Άρκρο 14o 

Διοικθτικζσ προςφυγζσ 

14.1. Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ ανάδοχο ςε αυτόν και τθσ 
διενζργειάσ του, ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, επιτρζπεται ζνςταςθ για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ (ενδικοφανισ προςφυγι). Με τθν ζνςταςθ που αςκείται κατά τθσ 
κατακυρωτικισ απόφαςθσ, επιτρζπεται και θ προβολι λόγων που αφοροφν τθν πλθρότθτα και 
νομιμότθτα των δικαιολογθτικϊν, τα οποία προςκομίηει ο προςφζρων προσ τον οποίο πρόκειται 
να γίνει θ κατακφρωςθ, δυνάμει των άρκρων 6, 8 και 8α του Ρ.Δ. 118/2007. 
14.2.  Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία *άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/07 και Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-
10 ) «Δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεων Δθμοςίων 
Ζργων, Κρατικϊν Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 63 Ν.4055/12 (Α51)+, μζςω του ςυςτιματοσ και επιςυνάπτοντασ το 
ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι. 
Πςον αφορά ςτθν κατάκεςθ των ςχετικϊν παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από 
τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ - χριςτεσ ςε μορφι αρχείου .pdf προςκομιηόμενα 
εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι ςτθν αρμόδια υπθρεςία ι βάςει του 
Ν.3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και τθσ Υπουργικισ απόφαςθσ «περί θλεκτρονικοφ παραβόλου» 
ΡΟΛ1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/β/2013) όπωσ κάκε φορά αυτά ιςχφουν. Μετά τθν υποβολι των 
ενςτάςεων/προςφυγϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των 
αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ κατά 
περίπτωςθ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

14.2.1. Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, μζςα ςτο μιςό του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν. Για τov κακοριςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυvυπoλoγίηovται και οι 
θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Θ ζνςταςθ εξετάηεται 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό ςυλλογικό όργανο (Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων) και το 
αποφαςίηον όργανο εκδίδει τθν ςχετικι απόφαςι του το αργότερο πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ. 

14.2.2. Κατά των πράξεων ι παραλείψεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που αφοροφν τθν ςυμμετοχι 
οποιουδιποτε ανάδοχο ςτον διαγωνιςμό ι τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ ωσ προσ τθ 
διαδικαςία παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ 
του ιδίου του διαγωνιςμοφ και εντόσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από αυτιν κατά τθν 
οποία ο ενιςτάμενοσ ζλαβε γνϊςθ του ςχετικοφ φακζλου. Θ ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει 
αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά τθν αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο και θ ςχετικι 
απόφαςθ εκδίδεται μετά από γνωμοδότθςθ αυτοφ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ ςυμμετοχισ 
ανάδοχο ςτο διαγωνιςμό κοινοποιείται υποχρεωτικά ςε αυτόν κατά του οποίου ςτρζφεται, 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθσ υποβολισ τθσ. 

14.2.3. Κατά τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, μζςα ςε 
χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, αφότου ο ενδιαφερόμενοσ ανάδοχοσ 
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ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ ζνςταςθ αυτι 
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ, ςε αυτόν κατά 
του οποίου ςτρζφεται. Θ ζνςταςθ εξετάηεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό ςυλλογικό 
όργανο και το αποφαςίηον όργανο εκδίδει τθν ςχετικι απόφαςι του το αργότερο ςε δζκα 
(10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ ενςτάςεων. 

14.2.4. Εκτόσ των ανωτζρω περιπτϊςεων, ειδικά κατά τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, όςον αφορά 
τθ νομιμότθτα και πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν των άρκρων 6, 8 και 8α του Ρ.Δ. 
118/2007, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, αφότου ο 
ενδιαφερόμενοσ ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ τθσ ανωτζρω κατακυρωτικισ απόφαςθσ και των 
ωσ άνω δικαιολογθτικϊν. Θ ζνςταςθ αυτι κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντόσ δφο (2) 
θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ςτον μειοδότθ κατά του οποίου ςτρζφεται. Θ ζνςταςθ 
εξετάηεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό ςυλλογικό όργανο και το αποφαςίηον όργανο 
εκδίδει τθν ςχετικι απόφαςι του το αργότερο ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 
λιξθ τθσ ανωτζρω τριθμζρου προκεςμίασ. 

14.3.  Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ από τουσ 
προαναφερόμενουσ, δεν γίνονται δεκτζσ. 

14.4. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ 15.1 
και 16.2, προςκομίηεται παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με ποςοςτό 0,10 επί τοισ 
εκατό (0,10%) επί τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ του υπό προμικεια είδουσ, το φψοσ του οποίου 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλφτερο των πζντε χιλιάδων (5.000)  
ευρϊ. Το παράβολο αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και καταχωρείται ςτον ειδικό αρικμό εςόδου (Κ.Α.Ε.) 
3741 (‘‘παράβολα από κάκε αιτία’’). Το ποςοςτό του παραβόλου και το φψοσ των ανωτζρω ποςϊν 
μπορεί να αναπροςαρμόηονται μετά από ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35 του Ν.3377/2005. 

14.5.  Θ απόφαςθ επί τθσ ενςτάςεωσ κοινοποιείται ςτουσ ενιςτάμενουσ χωρίσ υπαίτια 
κακυςτζρθςθ τθσ Υπθρεςίασ. Οι εvιςτάμεvoι λαμβάvoυv πλιρθ γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, 
μετά τθν κοινοποίθςθ του ςϊματόσ τθσ ςε αυτοφσ, από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο προμθκευτισ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει 
των άρκρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Ρ.Δ. 118/2007 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν 
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι. Επί τθσ πρoς-
φυγισ αποφαςίηει τo Δ.Σ. του νοςοκομείου, φςτερα από γvωμoδότθςθ τoυ αρμόδιoυ ςυλλoγικoφ 
oργάvoυ. Θ εv λόγω απόφαςθ δεv επιδζχεται πρoςβoλι με άλλθ oιαςδιπoτε φφςεωσ διoικθτικι 
πρoςφυγι. 

14.6. Κατά τα λοιπά, για τισ αναφερόμενεσ ανωτζρω διοικθτικζσ προςφυγζσ ιςχφουν τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/2007. 

Άρκρο 15o 

Ανωτζρα βία 

Σε όςεσ περιπτϊςεισ που ο ανάδοχοσ  επικαλείται ανωτζρα βία, ωσ λόγο αδυναμίασ 
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε είκοςι (20) 
θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να τα αναφζρει 
εγγράφωσ ςτθν Υπθρεςία και να προςκομίςει τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ 
που ο ανάδοχοσ δεν προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ 
ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ  για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

Θ Υπθρεςία οφείλει να απαντιςει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν ςτθν κατά τα ανωτζρω 
γνωςτοποίθςθ του γεγονότοσ ανωτζρασ βίασ από τον ανάδοχο. Αν θ Υπθρεςία δεν απαντιςει 
εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι το γεγονόσ ανωτζρασ 
βίασ αποδεικνφεται πλιρωσ από τα ςτοιχεία που ζχουν προςκομιςτεί, κεωρείται ότι αποδζχεται 
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τθ ςυνδρομι του λόγου ανωτζρασ βίασ που επικαλείται ο ανάδοχοσ. 

Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του 
ανάδοχο και μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊ-
ςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ.  
 

Άρκρο 16o 

Γλϊςςα Εγγράφων Διαγωνιςμοφ 

16.1.  Οι προςφορζσ, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτζσ δικαιολογθτικά και γενικά όλα τα ζγγραφα (ISO – 
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Κ.Λ.Ρ.) πoυ απαιτοφνται για τθ διενζργεια τoυ διαγωνιςμοφ και τθv 
ςυμμετοχι ς’ αυτόν, ςυντάςςονται ι μεταφράηονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από αρμόδια αρχι, 
με εξαίρεςθ τεχνικοφσ όρουσ που μπορεί να αναφζρονται και ςε άλλθ γλϊςςα, εφόςον δεν είναι 
δυνατό να αποδοκοφν ςτθν Ελλθνικι.  

16.2. Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τα ζγγραφα που απευκφνει ι υποβάλλει ο ςυμμετζχον ςτο 
Νοςοκομείο κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

16.3. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ, ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Άρκρο 17o 

Διαδικαςία επίλυςθσ διαφορϊν 

17.1. Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ 
τθσ, εφόςον απορρζει απ’ αυτιν) μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ και του ανάδοχο και αφορά (ενδεικτικά) 
τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και τθν 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, 
επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ, προσ τθν 
οποία ο ανάδοχοσ πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ αποφαςίηει οριςτικά 
εντόσ εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ οποία γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςτον 
ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβισ ι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2672/1998. Εάν το 
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ ι αν ο ανάδοχοσ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ, 
τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον των 
αρμοδίων Δικαςτθρίων. 

17.2. Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ 
αυτιν και δεν κα ρυκμίηεται κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ 
φλθ αρμόδια δικαςτιρια. 

Άρκρο 18ο
 

Λοιπζσ διατάξεισ 

18.1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχοσ δεν μπορεί  να ενεχυριάςει 
ι  να εκχωριςει ςε τρίτουσ  απαιτιςεισ του κατά των Νοςοκομείων, χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ 
τθσ  Διοίκθςθσ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ. 

18.2. Για ότι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί 
προμθκειϊν του Δθμοςίου και των φορζων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

 

 Ο Διοικθτισ α.α. 

                                                                         

 

  Τηιάμαλθσ Μάριοσ 

  Δ/ντισ Ιατρικισ Υπθρεςίασ 
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(Αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 1547/2016) 
ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ:   

Διαχείριςθ Επικίνδυνων Απόβλθτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν  (ΕΑΑΜ) (πρϊθν ΕΙΑ-ΜΧ) των 

κάτωκι Υγειονομικϊν Μονάδων: 

1. Γ.Ν. Καςτοριάσ  

2. Γ.Ν. Κοηάνθσ «Μαμάτςειο»  

3. Γ.Ν. Ρτολεμαΐδασ «Μποδοςάκειο»  

4. Γ.Ν. Γρεβενϊν  

θ οποία περιλαμβάνει ςυλλογι, μεταφόρτωςθ-μεταφορά, επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ και 

διενεργείται από ςτακερι μονάδα διαχείριςθσ ΕΚΤΟΣ Υγειονομικϊν Μονάδων.  

 

Θ ανάκεςθ, δεν αποκλείει τθ ςυνεργαςία εταιρειϊν  για τθν ολοκλιρωςθ  του ζργου,  με ενιαία  

και από κοινοφ προςφορά ανάλθψθσ τθσ  διαχείριςθσ των αποβλιτων των Υγειονομικϊν 

Μονάδων για τθν κάλυψθ του ςταδίου τόςο τθσ μεταφοράσ  (από το χϊρο των Υγειονομικϊν 

Μονάδων προσ τθ ςτακερι εγκατάςταςθ διαχείριςθσ και από τθν εγκατάςταςθ διαχείριςθσ  προσ 

το χϊρο τελικισ διάκεςθσ -ΧΥΤΑ) όςο και τθσ τελικισ επεξεργαςίασ (αποςτείρωςθ ι αποτζφρωςθ 

των ΕΑΑΜ).   

Ρροχπόκεςθ ςτθν αποδοχι τθσ προςφοράσ αποτελεί θ προςκόμιςθ εκατζρωκεν των μελϊν:   

1. ζγγραφων δθλϊςεων αποδοχισ τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ, 

2. κατάκεςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν τθσ διακιρυξθσ και  

3. τιρθςθ των ςχετικϊν  τεχνικϊν προδιαγραφϊν  

Αναλυτικι κατάςταςθ ποςοτιτων αποβλιτων κατ' ζτοσ ανά Υγειονομικι Μονάδα, ςε κιλά:  

Υγειονομικι Μονάδα Ετιςια ποςότθτα ςε Kg 

ΓΝ Καςτοριάσ  21.000,00 

ΓΝ Κοηάνθσ  34.601,00 

ΓΝ Ρτολεμαΐδασ  11.000,00 

ΓΝ Γρεβενϊν  7.915,84 

 

Υπολογιςμόσ Κόςτουσ τθσ διαδικαςίασ επεξεργαςίασ: τιμι ςε ευρϊ / κιλό παραγόμενων 

αποβλιτων προσ επεξεργαςία  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

Με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ΦΕΚ Β' 1537/2012) ωσ επεξεργαςία των  Επικίνδυνων 

Αποβλιτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν κακορίηεται θ μζκοδοσ τθσ  “αποτζφρωςθσ” για το ςφνολο 

των ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ και τθσ “αποςτείρωςθσ”  για τα ΕΑΑΜ με ςτόχο τθ μεταβολι των  

χαρακτθριςτικϊν τουσ, των  επικίνδυνων  ιδιοτιτων  τουσ  και τθν μείωςθ-καταςτροφι  του 

μικροβιακοφ τουσ φορτίου. 

  Α) ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ ΡΟΣΩΙΝΗ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ  

ΚΑΘΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

1. Σε κάκε Υγειονομικι Μονάδα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει με δικι του ευκφνθ, 

προςωπικό και κόςτοσ, ψυκτικοφσ  καλάμουσ,  για τθν προςωρινι αποκικευςθ των  ΕΑΑΜ, οι  

οποίοι κα εγκαταςτακοφν ςε ςυγκεκριμζνο υποδεικνυόμενο χϊρο από τουσ αρμόδιουσ 

υπαλλιλουσ τουσ. Ο αρικμόσ, θ χωρθτικότθτα και θ απαιτοφμενθ δυνατότθτα ψφξθσ των 

ψυκτικϊν καλάμων που απαιτοφνται για τθν κάκε Υγειονομικι Μονάδα, αναφζρονται ςτον 

παρακάτω πίνακα. Πλοι οι μεγάλοι ψυκτικοί κάλαμοι που προορίηονται για τα Νοςοκομεία κα 

φζρουν ενςωματωμζνο μθχανιςμό ηφγιςθσ των αποβλιτων. Οι ψυκτικοί κάλαμοι που 

προορίηονται  για τα Κζντρα Υγείασ και μόνον αυτοί, μποροφν να μθ φζρουν ενςωματωμζνο ηυγό, 

αλλά ςτθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να προςκομίηεται ςε κάκε παραλαβι αποβλιτων φορθτόσ 

διακριβωμζνοσ ηυγόσ για να πραγματοποιείται επί τόπου θ ηφγιςθ των αποβλιτων. Επίςθσ, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει φορθτό διακριβωμζνο ηυγό και ςε κάκε περίπτωςθ 

βλάβθσ των ηυγϊν που είναι ενςωματωμζνοι ςτουσ μεγάλουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ των 

νοςοκομείων, μζχρι να αποκαταςτακεί θ βλάβθ αυτι. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναλαμβάνει τθ ςυντιρθςθ και τθν επιςκευι των ψυκτικϊν 

καλάμων και των μθχανιςμϊν ηφγιςθσ, μόλισ λάβει ςχετικι ειδοποίθςθ από το αρμόδιο 

προςωπικό των ΥΜ.  

Τα νοςοκομεία διατθροφν το δικαίωμα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα να προβαίνουν ςε ζλεγχο 

των ηυγϊν από επίςθμο κρατικό φορζα. Το πικανό κόςτοσ που κα προκφψει κα επιβαρφνει τον 

ανάδοχο. 

Υγειονομικι Μονάδα Ψυκτικοί 
κάλαμοι προσ 
εγκατάςταςθ 

Χωρθτικότθτα Δυνατότθτα 
ψφξθσ 

ΓΝ Καςτοριάσ  1 20 m3 ≤ 5οC 

ΓΝ Κοηάνθσ  1 40 m3 ≤ 5οC 

ΓΝ Ρτολεμαΐδασ  1 40 m3 ≤ 5οC 

ΓΝ Γρεβενϊν  1 20 m3 ≤ 5οC 
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2. Στον Ψυκτικό κάλαμο κα μεταφζρονται και κα αποκθκεφονται προςωρινά όλα τα παραγόμενα 

ΕΑΑΜ των ΥΜ, ςε ςυςκευαςία ανάλογθ τθσ κατθγορίασ επικινδυνότθτασ (ςακοφλεσ ι hospital box 

ενδεικτικοφ χρϊματοσ κατθγορίασ) όπωσ αυτι  ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι του ΦΕΚ Β' 1537/2012, 

ανάλογα και με τθν επεξεργαςία που πρόκειται να υποςτοφν και ειδικότερα :  

α) τα προσ αποςτείρωςθ ΕΑΑΜ κα τοποκετοφνται ςε ςυςκευαςία κίτρινου χρϊματοσ,  

β) τα προσ αποτζφρωςθ ΕΑΑΜ κα τοποκετοφνται ςε ςυςκευαςία κόκκινου χρϊματοσ όχι από PVC 

και  

γ) τα αιχμθρά ι κοφτερά απόβλθτα κα τοποκετοφνται ςε άκαμπτεσ ανκεκτικζσ ςυςκευαςίεσ 

ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν (ΚΥΑ 146163/1537/2012 παράρτθμα Ι, κεφ 1.1.2.1.), “Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων” για τθν κάκε Υ.Μ. 

 

3. Κάκε  ψυκτικόσ κάλαμοσ κα πλθροί τισ παρακάτω προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ:  

α. Καταςκευι από υλικά υψθλισ ανκεκτικότθτασ με αντοχι ςτθν οξείδωςθ. 

β. Τοιχϊματα αςφαλείασ με  μόνωςθ.  

γ. Εςωτερικό χϊρο από ανοξείδωτο χάλυβα ι βαμμζνο με  χρϊμα  υψθλισ αντοχισ και 

αντιολιςκθτικό δάπεδο  με κατάλλθλο ενιςχυμζνο  υπόςτρωμα (μεταλλικό ι βιομθχανικοφ 

τφπου).   

δ. Ρόρτεσ αςφαλείασ με πόμολο ανοίγματοσ εςωτερικό και εξωτερικό, αεροςτεγζσ κλείςιμο και 

δυνατότθτα κλειδϊματοσ. 

ε. Θερμόμετρο ςε προςιτό ςθμείο για τον άμεςο ζλεγχο τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ του 

καλάμου  και κερμοςτάτθ αςφαλείασ. 

ςτ. Φωτιςμό με αδιάβροχεσ λυχνίεσ, που κα ενεργοποιείται με το άνοιγμα των κυρϊν 

η. Αυτόνομο ςφςτθμα ψφξθσ με κερμοκραςία ςυντιρθςθσ < 5 βακμϊν C και δυνατότθτα 

ρφκμιςθσ ςτουσ 0 βακμοφσ C για  τισ περιπτϊςεισ ςυντιρθςθσ των ΕΑΑΜ επιπλζον χρόνου 

αποκικευςθσ (άνω των 5 θμερϊν) ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 

θ. Εξωτερικζσ κφρεσ με το διεκνζσ ςφμβολο του μολυςματικοφ και επικίνδυνου και τον όρο 

«Επικίνδυνα Απόβλθτα». 

κ. Ξεχωριςτι θλεκτρικι εγκατάςταςθ ςε μεταλλικό εξωτερικό πίνακα ελζγχου, με ρυκμιηόμενο 

κερμοςτάτθ, αντιθλεκτροπλθξιακό διακόπτθ με μικροαυτόματθ αςφάλεια και ςτεγανό 

ρευματολιπτθ βιομθχανικοφ  τφπου.    

 

4. Από τον ψυκτικό κάλαμο τα παραγόμενα ΕΑΑΜ κα μεταφορτϊνονται από υπάλλθλο τθσ 

αναδόχου εταιρείασ παρουςία του αρμοδίου υπαλλιλου τθσ Υ.Μ., ςε κατάλλθλο όχθμα 
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μεταφοράσ για τθν μεταφορά τουσ ςτθν ςτακερι μονάδα τελικισ  επεξεργαςίασ και περαιτζρω 

διάκεςθσ,  εκτόσ Υγειονομικϊν Μονάδων. 

5. Ο ψυκτικόσ κάλαμοσ και ο περιβάλλων χϊροσ κα κακαρίηονται και κα απολυμαίνονται από 

υπάλλθλο τθσ αναδόχου εταιρείασ κάκε φορά που κα παραλαμβάνονται τα ΕΑΑΜ. 

 
 

Β) ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

Για τθ ςυλλογι-μεταφορά των μολυςματικϊν αποβλιτων- ΕΑΑΜ, απαιτοφνται να υποβλθκοφν 

με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και τα απαιτοφμενα από τθ ςχετικι  

ιςχφουςα νομοκεςία δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ μεταφοράσ των 

ΕΑΑΜ που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ωσ μζλοσ Κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ Εταιρειϊν: 

 

α) Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι - μεταφορά Επικίνδυνων Απόβλθτων Αμιγϊσ 

Μολυςματικϊν (ΕΑΑΜ) ςε ιςχφ, που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τισ περιφζρειεσ μζςα ςτισ 

οποίεσ και δια των οποίων κα εκτελεςτεί το ζργο. Θ  άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ κα πρζπει να 

ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 146163/2012. 

β) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 

νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΑΜ ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι δζχεται να 

εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΑΜ που παράγονται από όλεσ τισ Υγειονομικζσ Μονάδεσ 

που ανικουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ότι διακζτει το απαιτοφμενο εκπαιδευμζνο προςωπικό 

για να εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΑΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 

νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΑΜ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι όλα τα οχιματα-

ψυγεία μεταφοράσ που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηει θ νομοκεςία και κα διακζτουν 

πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ ADR, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 

όπωσ τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 19403/1388/08/2008 και 

ιςχφει, εφόςον απαιτείται. Επίςθσ να δθλϊνεται ότι όλοι οι οδθγοί που κα διακζςει για τθν 

εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν και ότι κάκε ςχετικι 

παρζκκλιςθ κα βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. Να καταγραφοφν αναλυτικά και 

ςυγκεκριμζνα, οι οδθγοί και τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςε 
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κάκε ΥΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να υποβλθκοφν οι πιςτοποιιςεισ ADR για τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ οδθγοφσ και τα ςυγκεκριμζνα οχιματα. Επίςθσ, να δεςμευτεί ο ανάδοχοσ ότι ςε 

περίπτωςθ χριςθσ άλλων οδθγϊν ι/και άλλων οχθμάτων για οποιοδιποτε λόγο, κα παράςχει τισ 

πρόςκετεσ πιςτοποιιςεισ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

δ) Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ιατρικϊν 

αποβλιτων μολυςματικοφ χαρακτιρα ότι δζχεται προσ επεξεργαςία τα ΕΑΑΜ των Υγειονομικϊν 

Μονάδων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία μεταφοράσ τουσ. 

ε) Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΑΜ ςε ιςχφ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.γ) 2. Του άρκρου 57 του Ν. 4042/2012. Στο 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο να προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ που καλφπτονται, τα 

χαρακτθριςτικά επικινδυνότθτασ των προσ διαχείριςθ αποβλιτων και το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ 

κάλυψθσ. Επίςθσ, να αναγράφεται ότι θ κάλυψθ αφορά ςε ηθμίεσ προσ τρίτουσ και τθν 

επαναφορά του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ. 

ςτ) Σφμβαςθ του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕAAM με πιςτοποιθμζνο Σφμβουλο 

Αςφαλείασ για τθν Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 64834/ 

5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B'). 

η) Άδεια κυκλοφορίασ των φορτθγϊν ΙΧ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν ΥΑ 

11383/840/2007 «Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ φορτθγϊν ιδιωτικισ χριςθσ ςε κατόχουσ άδειασ 

ςυλλογισ-μεταφοράσ επικίνδυνων αποβλιτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπωσ τροποποιικθκε από 

τθν ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Βϋ 948). Τα  οχιματα  αυτά  κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2.4.1 του παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 

146163/1537/2012. Να καταγραφοφν αναλυτικά και ςυγκεκριμζνα, τα οχιματα που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςε κάκε ΥΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να 

υποβλθκοφν οι άδειεσ κυκλοφορίασ για τα ςυγκεκριμζνα οχιματα. Επίςθσ, να δεςμευτεί ο 

ανάδοχοσ ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ άλλων οχθμάτων για οποιοδιποτε λόγο, κα παράςχει τισ 

πρόςκετεσ άδειεσ κυκλοφορίασ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

θ) Ριςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR (αντίςτοιχου των μεταφερόμενων 

υλικϊν), των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και το αποδεικτικό 

για τθ ςχζςθ των οδθγϊν με τθν εταιρεία (αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου 

τριμινου).  

κ) Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012 

και τα παρατιματα τθσ κακϊσ και ςε κάκε άλλθ διάταξθ για τθ διαχείριςθ επικινδφνων 

αποβλιτων, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 
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ι) Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί για τθ μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτόσ Υγειονομικισ Μονάδασ 

οποιαδιποτε δευτερογενισ ςυςκευαςία (πλαςτικόσ κάδοσ, κυτία hospital box κλπ) (ωσ 

πρωτογενισ νοείται ο κίτρινοσ ςάκοσ προκειμζνου να ακολουκιςει αποςτείρωςθ ι ο κόκκινοσ 

ςάκοσ προκειμζνου να ακολουκιςει αποτζφρωςθ), το κόςτοσ τθσ κα βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον 

ανάδοχο, που υποχρεοφται να τθν παράςχει δωρεάν ςτθν κάκε Υγειονομικι Μονάδα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν κατάλλθλθ ποςότθτα. Οι περιζκτεσ αυτοί κα πρζπει να πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012, ςτο Ραράρτθμα Ι, ςτθν 

παράγραφο 1.2. Να υποβλθκοφν οι ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ καταλλθλότθτασ για κάκε είδοσ 

περιζκτθ που κα παραςχεκεί.  

ια) Σχζδιο διαχείριςθσ ζκτακτων καταςτάςεων το οποίο κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ 

ατυχθμάτων εντόσ και εκτόσ των υγειονομικϊν μονάδων όπωσ και κατά τθν διάρκεια τθσ 

μεταφοράσ των επικίνδυνων απορριμμάτων προσ τελικι επεξεργαςία (διαρροζσ υλικϊν ςτο 

περιβάλλον, ατυχιματα προςωπικοφ, κ.λπ.). 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΕAAM 

 

1.  Τα προσ αποτζφρωςθ ΕΑΑΜ, κα ςυςκευάηονται δευτερογενϊσ ςε κόκκινα χαρτοκυτία 

τφπου HOSPITAL BOX χωρθτικότθτασ 60 lt. Οι ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευαςίεσ κα τοποκετοφνται εκ 

νζου ςε δεφτερεσ ςακοφλεσ κόκκινου χρϊματοσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ 

146163/1537/2012 ςτο Ραράρτθμα Ι, ςτθν παράγραφο 1.2.2) και κα ςφραγίηονται με κλείςτρο, 

για τθν αποφυγι τυχόν διαρροϊν.    

2.  Για τα ΕΑΑΜ προσ αποςτείρωςθ επιτρζπεται θ χριςθ τροχιλατων ειδικϊν κάδων 

δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ των αποβλιτων για τθ μεταφορά τουσ προσ τθν εγκατάςταςθ  

αποςτείρωςθσ, εντόσ του ειδικοφ οχιματοσ μεταφοράσ. Στθν περίπτωςθ αυτι τα απόβλθτα κα 

ςυςκευάηονται από τθν Υ.Μ ςε κατάλλθλουσ πρωτογενείσ περιζκτεσ (κίτρινουσ ςάκουσ) ενϊ οι 

δευτερογενείσ περιζκτεσ, για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςυλλογισ - μεταφοράσ κα διατίκενται 

από τον ανάδοχο, δίχωσ πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ των ΥΜ. Οι κάδοι κα είναι 

πιςτοποιθμζνοι και κα απολυμαίνονται καταλλιλωσ από τον ανάδοχο μετά από κάκε χριςθ. 

Να κατατεκοφν επίςθσ και τα ςχετικά πιςτοποιθτικά τθσ ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ των 

κάδων. 

3.      Για τθ ςυςκευαςία των ΕΑΑΜ κα εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ 

δικαίου που ιςχφουν για τα επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ εξισ 

απαιτιςεισ : τθσ  Ευρωπαϊκισ  Συμφωνίασ για τισ Οδικζσ μεταφορζσ (Accord European relative 
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au transport international des merchandises Dangereuses par Route – ADR), του Διεκνοφσ 

Κϊδικα Θαλαςςίων Μεταφορϊν  (International Maritime Organization/International Maritime 

Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του  Κανονιςμοφ για τισ διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ 

μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αερομεταφορϊν 

(International Air Transport Association- IATA) και του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ρολιτικισ 

Αεροπορίασ (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράσ 

και όπου απαιτείται. Ρροχπόκεςθ τθσ αςφαλοφσ ςυςκευαςίασ αποτελεί θ ταξινόμθςθ των 

αποβλιτων ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, και κλάςθ και αρικμό UN. Οι ςυςκευαςίεσ 

κα φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ του επικίνδυνου για τθν εφκολθ  αναγνϊριςθ τθσ 

επικινδυνότθτασ τουσ.  

4.      Θ ςυχνότθτα αποκομιδισ των ΕΑΑΜ ςε κάκε Υγειονομικι Μονάδα κα γίνεται ςφμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα. Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ μπορεί να απαιτθκεί ςυχνότερθ αποκομιδι 

των ΕΑΑΜ,  κατόπιν προθγθκείςασ ςυνεννόθςθσ. 

Υγειονομικι Μονάδα Συχνότθτα αποκομιδισ ΕΑΑΜ 

ΓΝ Καςτοριάσ  1 φορά ανά 5 θμζρεσ 

ΓΝ Κοηάνθσ  1 φορά ανά 5 θμζρεσ 

ΓΝ Ρτολεμαΐδασ  1 φορά ανά 5 θμζρεσ 

ΓΝ Γρεβενϊν  1 φορά ανά 5 θμζρεσ 

 

5.     Οι  θμζρεσ  που  το  μεταφορικό  όχθμα  κα επιςκζπτεται  τα  Νοςοκομεία και τα Κζντρα 

Υγείασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα προςδιοριςτοφν αποκλειςτικά  από  τισ  Υγειονομικζσ 

Μονάδεσ,  κα  καταγραφοφν  ςτθ ςφμβαςθ  και  κα  τθροφνται  αυςτθρά  από  τον  ανάδοχο,  

κακ’ όλθ  τθ  διάρκεια  τθσ ςφμβαςθσ. Θ παραλαβι των ΕΑΑΜ κα γίνεται πάντα από Δευτζρα-

Ραραςκευι ςε πρωινό ωράριο και δε κα πραγματοποιείται ςτισ επίςθμεσ αργίεσ του κράτουσ. 

6.Θ τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα. Θα εκδίδονται από τον 

ανάδοχο αναλυτικζσ καταςτάςεισ με τισ ποςότθτεσ που παραλιφκθκαν ςε κάκε θμερομθνία 

από το κάκε Νοςοκομείο και Κζντρο Υγείασ και κα ςυνοδεφουν το αντίςτοιχο τιμολόγιο. 

7. Θ ηφγιςθ των ΕΑΑΜ κα γίνεται παρουςία αρμόδιασ Επιτροπισ των Νοςοκομείων ι αρμόδιων 

υπαλλιλων των ΚΥ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει φορθτό, διακριβωμζνο ηυγό, και 

μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο ψυκτικόσ κάλαμοσ που κα παραςχεκεί δεν φζρει ενςωματωμζνο 

ηυγό (πχ. ςτα Κζντρα Υγείασ όπου οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ είναι μικρζσ). Να υποβλθκοφν οι 

αντίςτοιχεσ διακριβϊςεισ. 
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Τα νοςοκομεία διατθροφν το δικαίωμα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα να προβαίνουν ςε ζλεγχο 

των ηυγϊν από επίςθμο κρατικό φορζα. Το πικανό κόςτοσ που κα προκφψει κα επιβαρφνει τον 

ανάδοχο. 

8.   Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012 για τα ΕΑΑΜ που μεταφζρονται 

και επεξεργάηονται εκτόσ ΥΜ πρζπει να ςυμπλθρϊνεται το επίςθμο ζντυπο αναγνϊριςθσ με 

βάςθ το υπόδειγμα του παραρτιματοσ τθσ ΚΥΑ146163/1537/2012. Το ζντυπο αυτό κα ςυνοδεφει 

τα απόβλθτα ςε κάκε εργαςία ςυλλογισ και μεταφοράσ τουσ εντόσ του εκνικοφ χϊρου και θ 

μορφι του κα είναι αυτι που παρουςιάηεται ςτθν παρ. 6.2 του Ραραρτιματοσ Ι. Θ ζκδοςθ του 

εντφπου αυτοφ, χωριςτά για κάκε ΥΜ, κα γίνεται με ζξοδα του αναδόχου. Στο τζλοσ κάκε μινα, 

ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζφει ςε κάκε ΥΜ τα αντίτυπα, με ςυμπλθρωμζνο το πεδίο 

που αφορά τθν παραλαβι των αποβλιτων από τθ μονάδα επεξεργαςίασ τουσ.   

9.   Το προςωπικό τθσ αναδόχου εταιρείασ ςυλλογισ-μεταφοράσ των ΕΑΑΜ, που κα χειρίηεται 

τα  μολυςματικά  απόβλθτα,  κα  φζρει  ειδικι  προςτατευτικι ζνδυςθ, που κα παρζχεται από 

τον ανάδοχο με δικι του οικονομικι επιβάρυνςθ. Επίςθσ ο ανάδοχοσ μεταφορζασ είναι 

υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τον εμβολιαςμό του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ιδιαίτερα 

ζναντι τετάνου και θπατίτιδασ Β. Κάκε παράλειψθ τζτοιου είδουσ που εκκζτει το προςωπικό 

του αναδόχου ςε κίνδυνο, βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

10.Θ ανάδοχοσ εταιρεία μεταφοράσ οφείλει να προςκομίςει ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε 

περίπτωςθ διαςποράσ του μεταφερόμενου φορτίου. Για το ςκοπό αυτό πρζπει να διακζτει 

επαρκι εξοπλιςμό κακαριςμοφ και απολφμανςθσ που κα περιγράφεται ςτο αναλυτικό ςχζδιο 

που ζχει ιδθ υποβλθκεί ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι. 

11.Ο μεταφορζασ υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθλεφωνικά το νοςοκομείο ςε 

περίπτωςθ διαςποράσ των ΕΑΑΜ κατά τθ ςυλλογι ι μεταφορά τουσ. Ακολοφκωσ υποχρεοφται 

εντόσ 24 ωρϊν να ειδοποιιςει τισ Υπθρεςίεσ Ρεριβάλλοντοσ και Υγείασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ 

περιγράφοντασ το ςυμβάν, τισ ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθν αςτοχία, τισ τυχόν 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τθν τυχόν επιβάρυνςθ ςτθν υγεία φυςικϊν προςϊπων, τθ μζκοδο 

κακαριςμοφ τθσ περιοχισ και τον τρόπο επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων 

που διαςκορπίςτθκαν. 

Γ)  Για τθν επεξεργαςία των Επικίνδυνων Αποβλιτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν (ΕΑΑΜ) 

απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά 

δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΕΑΑΜ, που κα 

υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία 

ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ. 
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Για επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ αποςτείρωςθσ: 

 

1. Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο.) ι Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ 

Δεςμεφςεισ (ΡΡΔ), ςε ιςχφ. 

2.  Αδεια λειτουργίασ τθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ με αποςτείρωςθ, ςε ιςχφ. 

3) Υπεφκυνθ διλωςθ όπου να δθλϊνεται ότι ο ανάδοχοσ κα επιλθφκεί τθσ διαχείριςθσ του 

τελικοφ προϊόντοσ, ότι με δικι του ευκφνθ κα μεταφζρει το τελικό προϊόν ςτον πλθςιζςτερο ΧΥΤΑ 

ι ςε άλλο χϊρο, όπου κα επιτρζπεται θ διάκεςθ του και ότι ςε κάκε περίπτωςθ, θ μεταφορά και 

θ τελικι διάκεςθ των επεξεργαςμζνων ΕΑΑΜ κα γίνεται βάςει τθσ ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπωσ 

ιςχφει ςιμερα. 

4) Βεβαίωςθ τελικοφ αποδζκτθ (ΧΥΤΑ), ότι αποδζχεται τα αποςτειρωμζνα απόβλθτα προσ 

διάκεςθ ςτο ΧΥΤΑ.   

5) Ρεριγραφι του εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ των αποβλιτων, και ςτοιχεία πιςτοποίθςθσ τθσ 

αποςτειρωτικισ ικανότθτασ του εξοπλιςμοφ από ζγκυρουσ κρατικοφσ ι/και διεκνείσ φορείσ. 

6) Για μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ ι ο καταςκευαςτισ του χρθςιμοποιοφμενου 

ςυςτιματοσ, κα πρζπει να κατακζςει ςχετικά ζγγραφα που να αποδεικνφουν ότι τθρεί τα 

πρότυπα του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. 

7)  Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διενεργεί ζλεγχο με τθ χριςθ 

κατάλλθλων βιολογικϊν δεικτϊν τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ που εφαρμόηεται που 

πλθροφν τα προβλεπόμενα από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138/07. Να υποβλθκεί ζγγραφο που 

να αποδεικνφει ότι οι χρθςιμοποιοφμενοι βιολογικοί δείκτεσ πλθροφν τα εν λόγω πρότυπα.  

8) Ο Φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ αποςτείρωςθσ κα πρζπει να διακζτει 

Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο ςε ιςχφ, κατάλλθλθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ προσ τρίτουσ και 

επαναφοράσ του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ ςε περίπτωςθ ηθμίασ, ςφμφωνα με τθν 

ΚΥΑ Θ.Ρ 13588/725/2006. 

9) Να υποβλθκοφν ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςτελζχωςθ με το αναγκαίο και εξειδικευμζνο 

επιςτθμονικό, διοικθτικό, τεχνικό, βοθκθτικό  προςωπικό, ϊςτε να λειτουργεί με τουσ πλζον 

ςφγχρονουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ. Στισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ κα 

πρζπει να διαφυλάςςεται θ υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων  ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

ςχετικι εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία. Το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ μονάδασ κα πρζπει να 

είναι κατάλλθλα ειδικευμζνο, εκπαιδευμζνο και νομίμωσ αςφαλιςμζνο. 

10) Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου ότι θ επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ 

αποςτείρωςθσ είναι ςφμφωνθ με όςα αναφζρονται ςτθν ΚΥΑ 146163/2012 και ειδικότερα ςτθν 

παράγραφο 4.3 «επεξεργαςία με αποςτείρωςθ». 

16PROC004776000 2016-07-14

ΑΔΑ: Ω89Η4690ΒΥ-ΕΓΦ



 

 Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία προσ απόδειξθ εκπλιρωςθσ των όρων αποδοχισ των 

διαγωνιηομζνων (απαράβατοι όροι), πρζπει να περιλθφκούν ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ 

 

Για επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν 

προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά και αφοροφν τον 

νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των EAAM, που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι 

ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ – μεταφοράσ που 

διακζτει ςφμβαςθ με πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ. 

1) Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο.) ι Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ 

(ΡΡΔ), ςε ιςχφ. 

2)  Άδεια λειτουργίασ τθσ ςτακερισ μονάδασ αποτζφρωςθσ, ςε ιςχφ. 

3) Βεβαίωςθ αποδοχισ επικίνδυνων αποβλιτων των Υγειονομικϊν Μονάδων τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

4) Ο Φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ με αποτζφρωςθ κα πρζπει να διακζτει 

Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο ςε ιςχφ, κατάλλθλθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ προσ τρίτουσ και 

επαναφοράσ του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ. 

Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία προσ απόδειξθ εκπλιρωςθσ των όρων αποδοχισ των 

διαγωνιηομζνων (απαράβατοι όροι), πρζπει να περιλθφκούν ςτο φάκελο Τεχνικισ Προςφοράσ. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ:   

Διαχείριςθ Μικτϊν Επικίνδυνων Απόβλθτων  (ΜΕΑ) (πρϊθν ΕΙΑ-ΜΤΧ) των κάτωκι Υγειονομικϊν 

Μονάδων: 

1. Γ.Ν. Καςτοριάσ  

2. Γ.Ν. Κοηάνθσ «Μαμάτςειο»  

3. Γ.Ν. Ρτολεμαΐδασ «Μποδοςάκειο»  

4. Γ.Ν. Γρεβενϊν  

5. Γ.Ν. Φλϊρινασ 

θ οποία περιλαμβάνει ςυλλογι, μεταφόρτωςθ-μεταφορά, επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ και 

διενεργείται από ςτακερι μονάδα διαχείριςθσ ΕΚΤΟΣ Υγειονομικϊν Μονάδων.  

Θ ανάκεςθ, δεν αποκλείει τθν ςυνεργαςία εταιρειϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, με ενιαία 

και από κοινοφ προςφορά ανάλθψθσ τθσ διαχείριςθσ των Αποβλιτων των Υγειονομικϊν 

Μονάδων για τθν κάλυψθ του ςταδίου τόςο τθσ μεταφοράσ (από το χϊρο τθσ ΥΜ προσ τθ 

ςτακερι εγκατάςταςθ διαχείριςθσ και από τθν εγκατάςταςθ διαχείριςθσ προσ το χϊρο τελικισ 

διάκεςθσ), όςο και τθσ τελικισ επεξεργαςίασ αποτζφρωςθσ των ΜΕΑ.   

Ρροχπόκεςθ ςτθν αποδοχι τθσ προςφοράσ αποτελεί θ προςκόμιςθ εκατζρωκεν των μελϊν:   

1. ζγγραφων δθλϊςεων αποδοχισ τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ, 

2. κατάκεςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν τθσ διακιρυξθσ και  

3. τιρθςθ των ςχετικϊν  τεχνικϊν προδιαγραφϊν  

Είδοσ ςφμβαςθσ: Ετιςια 

Αναλυτικι κατάςταςθ ποςοτιτων αποβλιτων κατ' ζτοσ ανά Υγειονομικι Μονάδα,  ςε κιλά:  

Υγειονομικι Μονάδα Ετιςια ποςότθτα ςε Kg 

ΓΝ Καςτοριάσ  10 

ΓΝ Κοηάνθσ  125 

ΓΝ Ρτολεμαΐδασ  300 

ΓΝ Γρεβενϊν  82 

ΓΝ Φλϊρινασ 200 

 

Ρροσ το παρόν ςε αρκετζσ ΥΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δεν παράγονται ΜΕΑ. Αν από τθ 

δραςτθριότθτα των εν λόγω ΥΜ μελλοντικά προκφψει παραγωγι ΜΕΑ, θ διαχείριςι τουσ κα 

υπαχκεί αυτόματα ςτθν εν λόγω διακιρυξθ.  

Τα διαχωριςμζνα ΜΕΑ, κα τοποκετοφνται κα τοποκετοφνται ςε ςυςκευαςία κόκκινου χρϊματοσ 

όχι από PVC.   
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Υπολογιςμόσ Κόςτουσ τθσ διαδικαςίασ επεξεργαςίασ: τιμι ςε ευρϊ / κιλό παραγόμενων 

αποβλιτων προσ επεξεργαςία.  

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

Με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ΦΕΚ Β' 1537/2012) ωσ επεξεργαςία των  Μικτϊν Επικίνδυνων 

Αποβλιτων κακορίηεται θ μζκοδοσ τθσ αποτζφρωςθσ.  

Για τθ διαχείριςθ των ΜΕΑ με αποτζφρωςθ ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τισ ΚΥΑ 

22912/1117/2005  και 146163/1537/2012. 

 

Α) ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ ΡΟΣΩΙΝΗ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ  ΚΑΘΕ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

1. Σε κάκε Υγειονομικι Μονάδα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει με δικι του ευκφνθ, 

προςωπικό και κόςτοσ, ψυκτικοφσ  καλάμουσ, για τθν προςωρινι αποκικευςθ των  ΜΕΑ, οι  

οποίοι κα εγκαταςτακοφν ςε ςυγκεκριμζνο υποδεικνυόμενο χϊρο από τουσ αρμόδιουσ 

υπαλλιλουσ των Νοςοκομείων. Για  τθν  προςωρινι αποκικευςθ των αποβλιτων κα διατεκοφν 

από τον ανάδοχο ειδικοί ψυκτικοί κάλαμοι κατάλλθλθσ   χωρθτικότθτασ, ςτθν ποςότθτα και με τισ 

δυνατότθτεσ ψφξθσ που αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα. Πλοι οι μεγάλοι ψυκτικοί κάλαμοι 

(άνω των 1500 lt) κα φζρουν ενςωματωμζνο μθχανιςμό ηφγιςθσ των αποβλιτων. Οι μικροί ψυκτικοί 

κάλαμοι (εωσ 1500 lt) και μόνον αυτοί, μποροφν να μθ φζρουν ενςωματωμζνο ηυγό, αλλά ςτθν 

περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να προςκομίηεται ςε κάκε παραλαβι αποβλιτων φορθτόσ διακριβωμζνοσ 

ηυγόσ για να πραγματοποιείται επί τόπου θ ηφγιςθ των αποβλιτων. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςκομίςει φορθτό διακριβωμζνο ηυγό και ςε κάκε περίπτωςθ βλάβθσ των ηυγϊν που είναι 

ενςωματωμζνοι ςτουσ μεγάλουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ, μζχρι να αποκαταςτακεί θ βλάβθ αυτι. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναλαμβάνει τθ ςυντιρθςθ και τθν επιςκευι των ψυκτικϊν καλάμων και 

των μθχανιςμϊν ηφγιςθσ, μόλισ λάβει ςχετικι ειδοποίθςθ από το αρμόδιο προςωπικό των ΥΜ.  

Τα νοςοκομεία διατθροφν το δικαίωμα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα να προβαίνουν ςε ζλεγχο 

των ηυγϊν από επίςθμο κρατικό φορζα. Το πικανό κόςτοσ που κα προκφψει κα επιβαρφνει τον 

ανάδοχο. 

 

Υγειονομικι Μονάδα Ψυκτικοί 
κάλαμοι προσ 
εγκατάςταςθ 

Χωρθτικότθτα Δυνατότθτα 
ψφξθσ 
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ΓΝ Καςτοριάσ  1  200 lt ≤ 0οC 

ΓΝ Κοηάνθσ  1 500 lt ≤ 0οC 

ΓΝ Ρτολεμαΐδασ  1 500 lt ≤ 0οC 

ΓΝ Γρεβενϊν  1 200 lt ≤ 0οC 

ΓΝ Φλϊρινασ 1 200 lt ≤ 0οC 

 

2. Στον Ψυκτικό κάλαμο κα μεταφζρονται και κα αποκθκεφονται προςωρινά όλα τα παραγόμενα 

ΜΕΑ των ΥΜ, ςε ςυςκευαςία ανάλογθ τθσ κατθγορίασ επικινδυνότθτασ όπωσ αυτι ορίηεται ςτο 

Ραράρτθμα Ι του ΦΕΚ Β' 1537/2012. 

3. Κάκε  ψυκτικόσ κάλαμοσ κα πλθροί τισ παρακάτω προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ:  

α. Καταςκευι από υλικά υψθλισ ανκεκτικότθτασ με αντοχι ςτθν οξείδωςθ. 

β. Τοιχϊματα αςφαλείασ με  μόνωςθ.  

γ. Εςωτερικό χϊρο από ανοξείδωτο χάλυβα ι βαμμζνο με χρϊμα υψθλισ αντοχισ και 

αντιολιςκθτικό δάπεδο με κατάλλθλο ενιςχυμζνο υπόςτρωμα (μεταλλικό ι βιομθχανικοφ  

τφπου).   

δ. Ρόρτεσ αςφαλείασ με πόμολο ανοίγματοσ εςωτερικό και εξωτερικό, αεροςτεγζσ κλείςιμο και 

δυνατότθτα κλειδϊματοσ. 

ε. Θερμόμετρο ςε προςιτό ςθμείο για τον άμεςο ζλεγχο τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ του 

καλάμου  και κερμοςτάτθ αςφαλείασ. 

ςτ. Φωτιςμό με αδιάβροχεσ λυχνίεσ, που κα ενεργοποιείται με το άνοιγμα των κυρϊν 

η. Αυτόνομο ςφςτθμα ψφξθσ με κερμοκραςία ςυντιρθςθσ < 5 βακμϊν C και δυνατότθτα 

ρφκμιςθσ ςτουσ 0 βακμοφσ C για  τισ περιπτϊςεισ ςυντιρθςθσ των ΜΕΑ επιπλζον χρόνου 

αποκικευςθσ (άνω των 5 θμερϊν) ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 

θ. Εξωτερικζσ κφρεσ με το διεκνζσ ςφμβολο του μολυςματικοφ και επικίνδυνου και τον όρο 

«Επικίνδυνα Απόβλθτα». 

κ. Ξεχωριςτι θλεκτρικι εγκατάςταςθ ςε μεταλλικό εξωτερικό πίνακα ελζγχου, με ρυκμιηόμενο 

κερμοςτάτθ, αντιθλεκτροπλθξιακό διακόπτθ με μικροαυτόματθ αςφάλεια και ςτεγανό 

ρευματολιπτθ βιομθχανικοφ  τφπου.    

 

4. Από τον ψυκτικό κάλαμο τα παραγόμενα ΜΕΑ κα μεταφορτϊνονται από υπάλλθλο τθσ 

αναδόχου εταιρείασ παρουςία του αρμοδίου υπαλλιλου τθσ Υ.Μ., ςε κατάλλθλο όχθμα 

μεταφοράσ για τθν μεταφορά τουσ ςτθν ςτακερι μονάδα τελικισ  επεξεργαςίασ και περαιτζρω 

διάκεςθσ,  εκτόσ Υγειονομικϊν Μονάδων. 
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5. Ο ψυκτικόσ κάλαμοσ και ο ςτενόσ περιβάλλων χϊροσ κα κακαρίηεται και κα απολυμαίνεται από 

υπάλλθλο τθσ αναδόχου εταιρείασ κάκε φορά που κα παραλαμβάνονται τα ΜΕΑ. 

 

Β) ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Για τθ μεταφορά μικτϊν επικινδφνων αποβλιτων (ΜΕΑ), απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν 

προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και τα απαιτοφμενα εκ τθσ ςχετικισ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ μεταφοράσ των ΜΕΑ 

που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ Εταιρειϊν: 

α) Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι - μεταφορά Μικτϊν Επικίνδυνων Απόβλθτων (ΜΕΑ) ςε 

ιςχφ, που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τισ περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των οποίων κα 

εκτελεςτεί το ζργο. Θ  άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 

146163/2012. 

β) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 

νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΜΕΑ ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι δζχεται να 

εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΜΕΑ που παράγονται από τισ Υγειονομικζσ Μονάδεσ που 

ανικουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι  και ότι διακζτει το απαιτοφμενο εκπαιδευμζνο προςωπικό για 

να εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΜΕΑ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 

νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΜΕΑ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι όλα τα οχιματα-

ψυγεία μεταφοράσ που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηει θ νομοκεςία και κα διακζτουν 

πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ ADR, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 

όπωσ τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 19403/1388/08/2008 και 

ιςχφει, εφόςον απαιτείται. Επίςθσ να δθλϊνεται ότι όλοι οι οδθγοί που κα διακζςει για τθν 

εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν και ότι κάκε ςχετικι 

παρζκκλιςθ κα βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. Να καταγραφοφν αναλυτικά και 

ςυγκεκριμζνα, οι οδθγοί και τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςε 

κάκε ΥΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να υποβλθκοφν οι πιςτοποιιςεισ ADR για τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ οδθγοφσ και τα ςυγκεκριμζνα οχιματα. Επίςθσ, να δεςμευτεί ο ανάδοχοσ ότι ςε 
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περίπτωςθ χριςθσ άλλων οδθγϊν ι/και άλλων οχθμάτων για οποιοδιποτε λόγο, κα παράςχει τισ 

πρόςκετεσ πιςτοποιιςεισ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

δ) Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ότι δζχεται προσ 

επεξεργαςία τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν αδειοδοτθμζνθ 

εταιρεία μεταφοράσ τουσ. 

ε) Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΜΕΑ ςε ιςχφ, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.γ) 2. Του άρκρου 57 του Ν.4042/2012. Στο αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο να προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ που καλφπτονται, τα χαρακτθριςτικά 

επικινδυνότθτασ των προσ διαχείριςθ αποβλιτων και το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Επίςθσ, 

να αναγράφεται ότι θ κάλυψθ αφορά ςε ηθμίεσ προσ τρίτουσ και τθν επαναφορά του 

περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ. 

ςτ) Σφμβαςθ του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΜΕΑ με πιςτοποιθμζνο Σφμβουλο 

Αςφαλείασ για τθν Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 64834/ 

5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B'). 

η) Άδεια κυκλοφορίασ των φορτθγϊν ΙΧ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν ΥΑ 

11383/840/2007 «Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ φορτθγϊν ιδιωτικισ χριςθσ ςε κατόχουσ άδειασ 

ςυλλογισ-μεταφοράσ επικίνδυνων αποβλιτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπωσ τροποποιικθκε από 

τθν ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Βϋ 948). Τα  οχιματα  αυτά  κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2.4.1 του παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 

146163/1537/2012.  

θ) Ριςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR (αντίςτοιχου των μεταφερόμενων 

υλικϊν), των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και το αποδεικτικό 

για τθ ςχζςθ των οδθγϊν με τθν εταιρεία (αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου 

τριμινου).  

κ) Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012 

και τα παρατιματα τθσ κακϊσ και ςε κάκε άλλθ διάταξθ για τθ διαχείριςθ επικινδφνων 

αποβλιτων, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 

ι) Οι ειδικοί πιςτοποιθμζνοι περιζκτεσ για τα ςτερεά και τα υγρά ΜΕΑ που παράγονται από τισ ΥΜ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (κυτία hospital box 60 λίτρων, ανκεκτικά μπιτόνια 20-25 λίτρων κλπ), κα 

παραςχεκοφν δωρεάν ςε κάκε ΥΜ, ςτθν κατάλλθλθ ποςότθτα και το κόςτοσ τουσ κα βαρφνει εξ’ 

ολοκλιρου τον ανάδοχο.  Οι περιζκτεσ αυτοί κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που 

περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012, ςτο Ραράρτθμα Ι, ςτθν παράγραφο 1.2. Να 

κατατεκοφν οι ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ των περιεκτϊν που κα παραςχεκοφν. 
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ια) Σχζδιο διαχείριςθσ ζκτακτων καταςτάςεων το οποίο κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ 

ατυχθμάτων εντόσ και εκτόσ των υγειονομικϊν μονάδων όπωσ και κατά τθν διάρκεια τθσ 

μεταφοράσ των επικίνδυνων απορριμμάτων προσ τελικι επεξεργαςία (διαρροζσ υλικϊν ςτο 

περιβάλλον, ατυχιματα προςωπικοφ, κ.λπ.). 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΜΕΑ 

 

1. Τα προσ αποτζφρωςθ ΜΕΑ, κα ςυςκευάηονται είτε ςε χαρτοκυτία τφπου HOSPITAL BOX 

χωρθτικότθτασ 60 lt (ςτερεά) είτε ςε ειδικά πιςτοποιθμζνα μπιτόνια και μετά ςε χαρτοκυτία 

(υγρά). Οι ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευαςίεσ κα τοποκετοφνται εκ νζου ςε δεφτερεσ ςακοφλεσ κόκκινου 

χρϊματοσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012 ςτο Ραράρτθμα Ι, ςτθν παράγραφο 

1.2.2) και κα ςφραγίηονται με κλείςτρο, για τθν αποφυγι τυχόν διαρροϊν.    

2. Συχνότθτα φόρτωςθσ των ΜΕΑ, από κάκε Υγειονομικι Μονάδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 

Υγειονομικι Μονάδα Συχνότθτα αποκομιδισ ΜΕΑ 

ΓΝ Καςτοριάσ  1 φορά το μινα 

ΓΝ Κοηάνθσ  1 φορά το μινα 

ΓΝ Ρτολεμαΐδασ  1 φορά το μινα 

ΓΝ Γρεβενϊν  1 φορά το μινα 

ΓΝ Φλϊρινασ 1 φορά το μινα 

 

3. Για τθ ςυςκευαςία των ΜΕΑ κα εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου 

που ιςχφουν για τα επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ εξισ απαιτιςεισ: τθσ  

Ευρωπαϊκισ  Συμφωνίασ για τισ Οδικζσ  μεταφορζσ  (Accord European relative au transport 

international des merchandises Dangereuses par Route  –ADR),  του  Διεκνοφσ Κϊδικα Θαλαςςίων 

Μεταφορϊν (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-

IMO/IMDG), του Κανονιςμοφ  για  τισ  διεκνείσ  ςιδθροδρομικζσ  μεταφορζσ  επικίνδυνων 

εμπορευμάτων (RID), τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αερομεταφορϊν (International Air Transport 

Association- IATA) και του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ρολιτικισ Αεροπορίασ (International Civil 

Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράσ και όπου απαιτείται. Ρροχπόκεςθ 

τθσ αςφαλοφσ ςυςκευαςίασ αποτελεί θ ταξινόμθςθ των αποβλιτων ωσ προσ τθν 

επικινδυνότθτά τουσ, και κλάςθ και αρικμό UN. Οι ςυςκευαςίεσ κα φζρουν κατάλλθλθ 

ςιμανςθ του επικίνδυνου για τθν εφκολθ  αναγνϊριςθ τθσ επικινδυνότθτάσ τουσ.  
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4.  Οι θμζρεσ  που  το  μεταφορικό  όχθμα  κα επιςκζπτεται  τθν κάκε ΥΜ,  κα προςδιοριςτοφν  

αποκλειςτικά  από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα καταγραφοφν ςτθ ςφμβαςθ  και  κα  τθροφνται  

αυςτθρά  από  τον  ανάδοχο,  κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Θ παραλαβι των ΜΕΑ κα 

γίνεται πάντα από Δευτζρα-Ραραςκευι ςε πρωινό ωράριο και δε κα πραγματοποιείται ςτισ 

επίςθμεσ αργίεσ του κράτουσ. 

5. Θ τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα. Θα εκδίδονται από τον ανάδοχο 

αναλυτικζσ καταςτάςεισ με τισ ποςότθτεσ ΜΕΑ που παραλιφκθκαν ςε κάκε θμερομθνία από τθν 

κάκε ΥΜ και κα ςυνοδεφουν το αντίςτοιχο τιμολόγιο. 

6. Ο ανάδοχοσ κα ηυγίηει και κα καταγράφει τθν ποςότθτα των ΜΕΑ, παρουςία αρμόδιασ 

Επιτροπισ των Νοςοκομείων ι αρμόδιων υπαλλιλων των ΚΥ. Τα νοςοκομεία διατθροφν το 

δικαίωμα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα να προβαίνουν ςε ζλεγχο των ηυγϊν από επίςθμο κρατικό 

φορζα. Το πικανό κόςτοσ που κα προκφψει κα επιβαρφνει τον ανάδοχο. 

 

7.  Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012 για τα ΜΕΑ που μεταφζρονται και 

επεξεργάηονται εκτόσ ΥΜ πρζπει να ςυμπλθρϊνεται το επίςθμο  ζντυπο αναγνϊριςθσ με βάςθ το 

υπόδειγμα του παραρτιματοσ τθσ ΚΥΑ146163/1537/2012. Το ζντυπο αυτό κα ςυνοδεφει τα 

απόβλθτα ςε κάκε εργαςία ςυλλογισ και μεταφοράσ τουσ εντόσ του εκνικοφ χϊρου και θ μορφι 

του κα είναι αυτι που παρουςιάηεται ςτθν παρ. 6.2 του Ραραρτιματοσ Ι. Θ ζκδοςθ του εντφπου 

αυτοφ, χωριςτά για κάκε ΥΜ, κα γίνεται με ζξοδα του αναδόχου. Στο τζλοσ κάκε μινα, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζφει ςε κάκε ΥΜ τα αντίτυπα, με ςυμπλθρωμζνο το πεδίο που 

αφορά τθν παραλαβι των αποβλιτων από τθ μονάδα επεξεργαςίασ τουσ.  

8. Το  προςωπικό  τθσ αναδόχου εταιρείασ ςυλλογισ-μεταφοράσ των ΜΕΑ,  που  κα  χειρίηεται τα  

απόβλθτα,  κα φζρει ειδικι προςτατευτικι ζνδυςθ, που κα παρζχεται από τον ανάδοχο με δικι 

του οικονομικι επιβάρυνςθ. Επίςθσ ο ανάδοχοσ μεταφορζασ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει 

για τον εμβολιαςμό του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ιδιαίτερα ζναντι τετάνου και θπατίτιδασ Β. 

Κάκε παράλειψθ τζτοιου είδουσ που εκκζτει το προςωπικό του αναδόχου ςε κίνδυνο, βαρφνει 

αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

9. Ο μεταφορζασ υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθλεφωνικά το νοςοκομείο ςε περίπτωςθ 

διαςποράσ των ΜΕΑ κατά τθ ςυλλογι ι μεταφορά τουσ. Ακολοφκωσ υποχρεοφται εντόσ 24 ωρϊν 

να ειδοποιιςει τισ Υπθρεςίεσ Ρεριβάλλοντοσ και Υγείασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ περιγράφοντασ 

το ςυμβάν, τισ ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθν αςτοχία, τισ τυχόν περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τθν 

τυχόν επιβάρυνςθ ςτθν υγεία φυςικϊν προςϊπων, τθ μζκοδο κακαριςμοφ τθσ περιοχισ και τον 

τρόπο επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων που διαςκορπίςτθκαν. 
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Για επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν 

προςφορά  

του ςυμμετζχοντα, οι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ 

άδειασ  

επεξεργαςίασ των ΜΕΑ, που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι 

ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με πιςτοποιθμζνθ 

εταιρία επεξεργαςίασ  ΜΕΑ. Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα ίδια που περιγράφονται 

ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο τθσ διακιρυξθσ που αφορά τθ διαχείριςθ των ΕΑΑΜ με 

αποτζφρωςθ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) - 

ΡΩΗΝ ΕΙΑ  ΑΜΙΓΩΣ  ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΗΑ 

 

Είδοσ ςφμβαςθσ: Ετιςια 

Διαχείριςθ Άλλων Επικίνδυνων Απόβλθτων (ΑΕΑ) (πρϊθν ΕΙΑ-ΤΧ) των κάτωκι Υγειονομικϊν 

Μονάδων: 

1. Γ.Ν. Καςτοριάσ  

2. Γ.Ν. Κοηάνθσ «Μαμάτςειο»  

θ οποία περιλαμβάνει ςυλλογι, μεταφόρτωςθ-μεταφορά, επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ και 

διενεργείται από ςτακερι μονάδα διαχείριςθσ ΕΚΤΟΣ Υγειονομικϊν Μονάδων.  

 

Στισ Υγειονομικζσ Μονάδεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ παράγονται ενδεικτικά τα πιο κάτω Άλλα 

Επικίνδυνα Απόβλθτα (ςτερεά και υγρά) : ακετόνθ, αλκοόλεσ, κειϊκό οξφ, υδροχλωρικό οξφ, 

αμμωνία, ξυλόλθ, φορμαμίδιο, βρωμιοφχο αικίδιο, πεψίνθ, παραφορμαλδεχδθ, φαινόλθ, 

χλωροφόρμιο, τετραχλωράνκρακασ, χλωρίνθ, αυξθτικοί παράγοντεσ, υπολείμματα 

χθμειοκεραπευτικϊν ςε γυάλινα φιαλίδια και φιάλεσ ορϊν, ατομικόσ προςτατευτικόσ 

εξοπλιςμόσ που ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν αναςφςταςθ των χθμειοκεραπευτικϊν 

ςκευαςμάτων, Dimethyl Sulfoxide (DMSO), διάφορεσ χρϊςεισ (Giemsa, May-Grunwald, 

Tryphan Blue κλπ), απολυμαντικά υγρά (γλουταραλδεχδθ, υπεροξικό οξφ, ορκοφκαλδεχδθ), 

μικροποςότθτεσ λθγμζνων φαρμάκων και εμβολίων, ςπαςμζνα υγραργυρικά κερμόμετρα και 

πιεςόμετρα, υγρά εμφάνιςθσ και ςτερζωςθσ ακτινολογικϊν εργαςτθρίων, κακϊσ και φίλτρα 

HEPA από καλάμουσ νθματικισ ροισ. 

Ρροσ το παρόν ςε αρκετζσ ΥΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δεν παράγονται ΑΕΑ. Αν από τθ 

δραςτθριότθτα των εν λόγω ΥΜ μελλοντικά προκφψει παραγωγι ΑΕΑ, θ διαχείριςι τουσ κα 
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υπαχκεί αυτόματα ςτθν εν λόγω διακιρυξθ.  

Θ διαχείριςθ των ΑΕΑ περιλαμβάνει ςυνολικά τθ ςυλλογι, τθ ςυςκευαςία, τθ ςιμανςθ, τθ 

μεταφορά, τθν  αποκικευςθ εν αναμονι περαιτζρω εργαςιϊν διαχείριςθσ, τθν επεξεργαςία 

και τθν τελικι διάκεςι τουσ. 

Οι τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ που κα κατατεκοφν, κα πρζπει να αφοροφν ενιαία 

όλεσ τισ ανωτζρω εργαςίεσ. 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα πρζπει να δοκοφν ανά κιλό αποβλιτων (για ςτερεά και 

υγρά). Η τιμι αυτι αφορά μικτό βάροσ αποβλιτων, με ςυνυπολογιςμό και τθσ 

ςυςκευαςίασ-περιζκτθ. 

Θ ανάκεςθ, δεν αποκλείει τθ ςυνεργαςία εταιρειϊν  για τθν ολοκλιρωςθ  του ζργου,  με 

ενιαία  και από κοινοφ προςφορά για το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΑΕΑ από τισ ΥΜ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, αλλά και για τθ διαχείριςθ/τελικι διάκεςθ τουσ.   

Ρροχπόκεςθ για τθν αποδοχι τθσ προςφοράσ αποτελεί θ προςκόμιςθ εκατζρωκεν των 

μελϊν:   

1. ζγγραφων δθλϊςεων αποδοχισ τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ, 

2. κατάκεςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν τθσ διακιρυξθσ και  

3. τιρθςθ των ςχετικϊν  τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

 

Αναλυτικι κατάςταςθ ποςοτιτων αποβλιτων κατ' ζτοσ ανά Υγειονομικι Μονάδα,  ςε κιλά, 

κακϊσ και ςυχνότθτα αποκομιδισ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Υγειονομικι Μονάδα Ετιςια ποςότθτα  
ςε Kg 

Συχνότθτα αποκομιδισ ΑΕΑ 

ΓΝ Καςτοριάσ  10 1 φορά το χρόνο 

ΓΝ Κοηάνθσ  10 1 φορά το χρόνο 

 

Να προςκομιςτεί από τθν ανάδοχο εταιρεία διαχείριςθσ των ΑΕΑ υπεφκυνθ διλωςθ 

ςυμμόρφωςθσ με τισ παρακάτω ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ, ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ 

κανονιςμοφσ:  

 

 ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ τ. Βϋ 1537/8.5.2012) «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ αποβλιτων 

υγειονομικϊν μονάδων»  

 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ τ.Αϋ 160/16.10.86) «Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ» όπωσ 

τροποποιικθκε με το Ν. 3010/02 το Ν. 4014/2011 και το Ν. 4042/2012.  
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 ΚΥΑ Θ.Ρ. 13588/725/2006 (ΦΕΚ τ.Βϋ 383/28.3.06) «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθ 

διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλθτα» του ςυμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991. 

Αντικατάςταςθ τθσ υπϋαρικμ. 19396/1545/1997 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ Μζτρα και 

όροι για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων»(Β604).  

 ΚΥΑ Θ.Ρ. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ τ. Βϋ 791/30.6.2006)»Ζγκριςθ Γενικϊν Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν για τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων ςφμφωνα με το άρκρο 5 (παρ. 

Β) τθσ υπ’ αρικμ. 13588/725 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για 

τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων κλπ» (Βϋ 383) και ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 7 (παρ. 1) τθσ οδθγίασ 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 18θσ Μαρτίου 1991»  

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

14θσ Ιουνίου 2006 για τισ μεταφορζσ αποβλιτων.  

 Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ τ. Αϋ 58/15.4.94) «Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βαςιλείασ για τον ζλεγχο 

των διαςυνοριακϊν κινιςεων επικινδφνων αποβλιτων και τθσ επεξεργαςίασ τουσ»  

 Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Αποβλιτων (Ε.Κ.Α.) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα τθσ απόφαςθσ 

2000/532/ΕΚ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τισ Αποφάςεισ 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 

2001/573/ΕΚ τθσ Επιτροπισ Ε.Κ.  

 ΚΥΑ 22912/1117 (ΦΕΚ τ. Β’ 759/6.6.2005) «Μζτρα και όροι για τθ πρόλθψθ και τον 

περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ των αποβλιτων»  

 ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ τ. Β’ 287/2.3.2007) «Ζγκριςθ Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ 

Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΕΣΔΕΑ), ςφμφωνα με το άρκρο 5 (παρ.Α) τθσ υπ’ αρικμ. 

13588/725 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ 

επικινδφνων αποβλιτων κλπ»(Β’ 383) και ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 

(παρ. 1) τθσ υπ’ αρικμ. 91/156/ΕΚ οδθγίασ του Συμβουλίου τθσ 18θσ Μαρτίου 

1991.Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 13588/725/2006 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα, 

όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων ...κλπ»(Β’ 383) και τθσ υπ’ 

αρικμ. 24944/1159/2006 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Ζγκριςθ Γενικϊν Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν για τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων...κλπ»(Β’ 791).  

 ΚΥΑ 19403/1388/08 (ΦΕΚ τ. Β’ 781/2.5.2008) «Τροποποίθςθ του π.δ. 104/1999 (Α’ 113) ςε 

ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2003/28/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Απριλίου 

2003, τθσ Οδθγίασ 2004/111/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ Δεκεμβρίου 2004 και τθσ Οδθγίασ 

2006/89/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 3θσ Νοεμβρίου 2006 για τθν τζταρτθ, Ρζμπτθ και ζκτθ 

προςαρμογι αντίςτοιχα, ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ Οδθγίασ 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για 
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τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τισ οδικζσ μεταφορζσ 

επικινδφνων εμπορευμάτων»  

 Εγκφκλιοσ υπ. Αρικμ. Ρρωτ. 29960/3800/15.6.2012 ΥΡΕΚΑ Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ ΑΥΜ.  

 ΥΑ 52167/4683/20.1.2012 περί εςωτερικϊν μεταφορϊν επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΑΕΑ 

 

Για τθ μεταφορά των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΑΕΑ) απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν 

προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και τα απαιτοφμενα εκ τθσ ςχετικισ  ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ μεταφοράσ των ΑΕΑ που 

κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ Εταιρειϊν: 

α) Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι - μεταφορά Άλλων Επικίνδυνων Απόβλθτων  (ΑΕΑ) ςε 

ιςχφ, που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τισ περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των οποίων κα 

εκτελεςτεί το ζργο. Θ  άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 

146163/2012. 

β) Σε περίπτωςθ διαςυνοριακισ μεταφοράσ των ΑΕΑ εφαρμόηονται τα  αναφερόμενα ςτο  

κεφάλαιο 1, παρ. 1.3 τθσ κοινισ υπουργικισ  απόφαςθσ 24944/1159/2006, όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει και απαιτείται να υποβλθκεί θ ςχετικι ςυγκατάκεςθ του ΥΡΕΚΑ για διαςυνοριακι 

μεταφορά. 

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 

νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ  ΑΕΑ ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι δζχεται να 

εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΑΕΑ που παράγονται από όλεσ τισ Υγειονομικζσ Μονάδεσ 

που ανικουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι  και ότι διακζτει το απαιτοφμενο εκπαιδευμζνο προςωπικό 

για να εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΑΕΑ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

δ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 

νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΑΕΑ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι όλα τα οχιματα 

μεταφοράσ που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα 

είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηει θ νομοκεςία και κα διακζτουν πιςτοποιθτικό 

ζγκριςθσ ADR, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 όπωσ 

τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 19403/1388/08/2008 και 

ιςχφει, εφόςον απαιτείται . Επίςθσ να δθλϊνεται ότι όλοι οι οδθγοί που κα διακζςει για τθν 

εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν και ότι κάκε ςχετικι 
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παρζκκλιςθ κα βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. Αν για τα παραγόμενα είδθ ΑΕΑ δεν 

απαιτείται πιςτοποίθςθ των οχθμάτων μεταφοράσ τουσ κατά ADR, να κατατεκεί ςχετικι γραπτι 

τεκμθρίωςθ. Να καταγραφοφν αναλυτικά και ςυγκεκριμζνα, οι οδθγοί και τα οχιματα που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςε κάκε ΥΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να 

υποβλθκοφν οι πιςτοποιιςεισ ADR για τουσ ςυγκεκριμζνουσ οδθγοφσ και τα ςυγκεκριμζνα 

οχιματα. Επίςθσ, να δεςμευτεί ο ανάδοχοσ ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ άλλων οδθγϊν ι/και άλλων 

οχθμάτων για οποιοδιποτε λόγο, κα παράςχει τισ πρόςκετεσ πιςτοποιιςεισ ςυμπλθρωματικά 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ε) Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ/διάκεςθσ των ΑΕΑ,  

ότι δζχεται προσ επεξεργαςία τα ΑΕΑ των Υγειονομικϊν Μονάδων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από 

τθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία μεταφοράσ τουσ. 

ςτ) Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΑΕΑ ςε ιςχφ, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.γ)2. Του άρκρου 57 του Ν.4042/2012. Στο αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο να προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ που καλφπτονται, τα χαρακτθριςτικά 

επικινδυνότθτασ των προσ διαχείριςθ αποβλιτων και το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Επίςθσ, 

να αναγράφεται ότι θ κάλυψθ αφορά ςε ηθμίεσ προσ τρίτουσ και τθν επαναφορά του 

περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ. Σε περίπτωςθ που εκτελείται και 

διαςυνοριακι μεταφορά των ΑΕΑ, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο να προβλζπει και τθν περίπτωςθ 

αυτι, με ανάλογθ αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφάλιςθσ. 

η) Σφμβαςθ του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΑΕΑ με πιςτοποιθμζνο Σφμβουλο 

Αςφαλείασ για τθν Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 64834/ 

5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B'). 

θ) Άδεια κυκλοφορίασ των φορτθγϊν ΙΧ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν ΥΑ 

11383/840/2007 «Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ φορτθγϊν ιδιωτικισ χριςθσ ςε κατόχουσ άδειασ 

ςυλλογισ-μεταφοράσ επικίνδυνων αποβλιτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπωσ τροποποιικθκε από 

τθν ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Βϋ 948). Τα  οχιματα  αυτά  κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2.4.2 του παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 

146163/1537/2012. Να καταγραφοφν αναλυτικά και ςυγκεκριμζνα, τα οχιματα που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςε κάκε ΥΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να 

υποβλθκοφν οι άδειεσ κυκλοφορίασ για τα ςυγκεκριμζνα οχιματα. Επίςθσ, να δεςμευτεί ο 

ανάδοχοσ ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ άλλων οχθμάτων για οποιοδιποτε λόγο, κα παράςχει τισ 

πρόςκετεσ άδειεσ κυκλοφορίασ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

κ) Ριςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR (αντίςτοιχου των μεταφερόμενων 

υλικϊν), των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και το αποδεικτικό 
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για τθ ςχζςθ των οδθγϊν με τθν εταιρεία (αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου 

τριμινου).  

ι) Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012 

και τα παρατιματα τθσ κακϊσ και ςε κάκε άλλθ διάταξθ για τθ διαχείριςθ επικινδφνων 

αποβλιτων, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 

ια) Οι περιζκτεσ για τθ ςυλλογι και προςωρινι αποκικευςθ των ΑΕΑ εντόσ ΥΜ (βαρζλια, 

μπιτόνια, κυτία hospital box κλπ) κα προςφζρονται δωρεάν από τον ανάδοχο ςε κάκε ΥΜ ςτθν 

κατάλλθλθ ποςότθτα. Οι περιζκτεσ αυτοί κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που 

περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012, ςτο Ραράρτθμα Ι, ςτισ παραγράφουσ 1.1.2.2 και 1.2. 

Να κατατεκοφν οι αντίςτοιχεσ πιςτοποιιςεισ για κάκε είδοσ περιζκτθ που κα παραςχεκεί. Επίςθσ, 

ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει δωρεάν οποιοδιποτε άλλο υλικό απαιτθκεί για τθ 

ςυςκευαςία και τθ ςιμανςθ των αποβλιτων εν όψει τθσ μεταφοράσ τουσ εκτόσ ΥΜ. 

ιβ) Σχζδιο διαχείριςθσ ζκτακτων καταςτάςεων το οποίο κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ 

ατυχθμάτων εντόσ και εκτόσ των υγειονομικϊν μονάδων όπωσ και κατά τθν διάρκεια τθσ 

μεταφοράσ των επικίνδυνων απορριμμάτων προσ τελικι επεξεργαςία (διαρροζσ υλικϊν ςτο 

περιβάλλον, ατυχιματα προςωπικοφ, κ.λπ.). 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΑΕΑ 

 

1. Τα προσ μεταφορά ΑΕΑ, κα ςυςκευάηονται  ςτουσ κατάλλθλουσ πιςτοποιθμζνουσ περιζκτεσ και 

κα απομακρφνονται από το Νοςοκομείο με τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ με ευκφνθ του αναδόχου 

μεταφορζα.    

2. Για τθ ςυςκευαςία των ΑΕΑ κα εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου 

που ιςχφουν για τα επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ εξισ απαιτιςεισ: τθσ 

Ευρωπαϊκισ Συμφωνίασ για τισ Οδικζσ μεταφορζσ  (Accord European relative au transport 

international des merchandises Dangereuses par Route  –ADR),  του Διεκνοφσ Κϊδικα Θαλαςςίων 

Μεταφορϊν (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-

IMO/IMDG), του  Κανονιςμοφ για τισ διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων 

εμπορευμάτων (RID), τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αερομεταφορϊν (International Air Transport 

Association- IATA) και του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ρολιτικισ Αεροπορίασ (International Civil Aviation 

Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράσ και όπου απαιτείται. Ρροχπόκεςθ τθσ 

αςφαλοφσ ςυςκευαςίασ αποτελεί θ ταξινόμθςθ των αποβλιτων ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, 
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και κλάςθ και αρικμό UN. Οι ςυςκευαςίεσ κα φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ του επικίνδυνου για 

τθν εφκολθ αναγνϊριςθ τθσ επικινδυνότθτάσ  τουσ.  

3. Σε  περίπτωςθ  ςυνδυαςμζνθσ  μεταφοράσ (π.χ. όταν μζροσ τθσ μεταφοράσ εκτελείται 

οδικϊσ και μζροσ αυτισ δια καλάςςθσ), τα απόβλθτα κα πρζπει να μεταφζρονται με τρόπο 

ϊςτε να ακολουκείται το ςφνολο των απαιτιςεων που αφοροφν  τα  επιμζρουσ  τμιματα  τθσ 

μεταφοράσ. 

4. Θ παραλαβι των ΑΕΑ κα γίνεται πάντα από Δευτζρα-Ραραςκευι ςε πρωινό ωράριο και δε 

κα πραγματοποιείται ςτισ επίςθμεσ αργίεσ του κράτουσ.  

5. Θ τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται μετά από κάκε παραλαβι αποβλιτων. Θα 

εκδίδεται από τον ανάδοχο αναλυτικι κατάςταςθ με τισ κατθγορίεσ και τισ ποςότθτεσ 

αποβλιτων που παραλιφκθκαν από κάκε ΥΜ και κα εκδίδεται το αντίςτοιχο τιμολόγιο. 

6. Ο ανάδοχοσ κα ηυγίηει και κα καταγράφει τθν ποςότθτα των ΑΕΑ, παρουςία αρμόδιασ 

Επιτροπισ τθσ ΥΜ. Θ παραλαβι των αποβλιτων κα γίνεται από ςυγκεκριμζνο χϊρο εντόσ του 

οποίου αποκθκεφονται προςωρινά και θ ηφγιςι τουσ κα πραγματοποιείται ςε διακριβωμζνο 

φορθτό θλεκτρονικό ηυγό που υποχρεοφται να προςκομίηει ο ανάδοχοσ ςε κάκε παραλαβι 

αποβλιτων, παρουςία των εντεταλμζνων υπαλλιλων τθσ ΥΜ και εκεί κα εκδίδεται και το 

τελικό ηυγολόγιο. Κατά τθν παραλαβι τουσ από τθν ανάδοχο εταιρεία, τα ΑΕΑ κα βρίςκονται 

ςυγκεντρωμζνα ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο τθσ ΥΜ, προςβάςιμο για φορτθγό όχθμα. Τα 

Νοςοκομεία διατθροφν το δικαίωμα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα να προβαίνουν ςε ζλεγχο των 

ηυγϊν από επίςθμο κρατικό φορζα. Το πικανό κόςτοσ που κα προκφψει κα επιβαρφνει τον 

ανάδοχο. 

7. Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 146163/1537/2012 για τα ΑΕΑ που μεταφζρονται και 

επεξεργάηονται εκτόσ ΥΜ πρζπει να ςυμπλθρϊνεται το επίςθμο ζντυπο αναγνϊριςθσ με βάςθ το 

υπόδειγμα του παραρτιματοσ τθσ ΚΥΑ146163/1537/2012. Το ζντυπο αυτό κα ςυνοδεφει τα 

απόβλθτα ςε κάκε εργαςία ςυλλογισ και μεταφοράσ τουσ εντόσ του εκνικοφ χϊρου και θ μορφι 

του κα είναι αυτι που παρουςιάηεται ςτθν παρ. 6.2 του Ραραρτιματοσ Ι. Θ ζκδοςθ του εντφπου 

αυτοφ, χωριςτά για κάκε ΥΜ, κα γίνεται με ζξοδα του αναδόχου. Μετά από κάκε παραλαβι, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζφει ςε κάκε ΥΜ τα αντίτυπα, με ςυμπλθρωμζνο το πεδίο που 

αφορά τθν παραλαβι των αποβλιτων από τθ μονάδα επεξεργαςίασ τουσ.  

8. Σε περίπτωςθ μεταφοράσ των ΑΕΑ ςε ςτακμό μεταφόρτωςθσ (που πλθροί τισ οριςκείςεσ από 

τθν ΚΥΑ 24944/1159/2006 προδιαγραφζσ), ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκδϊςει και να αποςτείλει 

ςτθν ΥΜ βεβαίωςθ για τθν αποκικευςθ των ΑΕΑ εν αναμονι περαιτζρω εργαςιϊν διαχείριςθσ ι 

ζναρξθσ διαδικαςίασ μεταφοράσ ςτο εξωτερικό. 
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9. Σε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ τθσ αναδόχου εταιρείασ, με αδειοδοτθμζνθ εταιρεία που εδράηει 

ςτο εξωτερικό, για τθν τελικι διάκεςθ των ΑΕΑ, θ τελευταία υποχρεοφται να εκδϊςει το 

αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οριςτικισ διάκεςθσ/τελικισ καταςτροφισ των αποβλιτων (Certificate of 

Disposal), αναγνωριςμζνο από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ και αλλοδαπζσ αρχζσ, μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

10. Το προςωπικό τθσ αναδόχου εταιρείασ ςυλλογισ-μεταφοράσ των ΑΕΑ, που κα χειρίηεται 

τα  απόβλθτα, κα  φζρει  ειδικι  προςτατευτικι ζνδυςθ και μάςκα, ανάλογθ των 

ςυλλεγόμενων αποβλιτων, που κα παρζχεται από τον ανάδοχο με δικι του οικονομικι 

επιβάρυνςθ. Κάκε παράλειψθ τζτοιου είδουσ που εκκζτει το προςωπικό του αναδόχου ςε 

κίνδυνο, βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

11. Ο μεταφορζασ υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθν ΥΜ ςε περίπτωςθ διαςποράσ των 

ΑΕΑ κατά τθ ςυλλογι ι μεταφορά τουσ. Ακολοφκωσ υποχρεοφται εντόσ 24 ωρϊν να 

ειδοποιιςει τισ Υπθρεςίεσ Ρεριβάλλοντοσ και Υγείασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ περιγράφοντασ 

το ςυμβάν, τισ ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθν αςτοχία, τισ τυχόν περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, 

τθν τυχόν επιβάρυνςθ ςτθν υγεία φυςικϊν προςϊπων, τθ μζκοδο κακαριςμοφ τθσ περιοχισ 

και τον τρόπο επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων που διαςκορπίςτθκαν. 

12. Θ ανάδοχοσ εταιρεία μεταφοράσ οφείλει να προςκομίςει ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε 

περίπτωςθ διαςποράσ του μεταφερόμενου φορτίου. Για το ςκοπό αυτό πρζπει να διακζτει 

επαρκι εξοπλιςμό κακαριςμοφ και απολφμανςθσ που κα περιγράφεται ςτο αναλυτικό ςχζδιο που 

ζχει ιδθ υποβλθκεί ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι. 

 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΕΑ 

 

Για τθν επεξεργαςία των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΑΕΑ) εκτόσ τθσ αποτζφρωςθσ, 

απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά 

δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΑΕΑ, που κα 

υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία 

ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΑΕΑ. 

1. Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο.) ι Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ 

(ΡΡΔ), ςε ιςχφ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ κφριασ εγκατάςταςθσ και ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ των 

ΑΕΑ, να υποβλθκοφν ΑΕΡΟ και για τισ δφο. 

2. Αδεια λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ, ςε ιςχφ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ κφριασ 

εγκατάςταςθσ και ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ των ΑΕΑ, να υποβλθκοφν άδειεσ λειτουργίασ και 

για τισ δφο. 
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3. Υπεφκυνθ διλωςθ όπου να δθλϊνεται ότι ο ανάδοχοσ κα επιλθφκεί τθσ διαχείριςθσ του 

τελικοφ προϊόντοσ, ότι με δικι του ευκφνθ κα μεταφζρει το τελικό προϊόν ςε χϊρο όπου κα 

επιτρζπεται θ διάκεςθ του και ότι ςε κάκε περίπτωςθ, θ μεταφορά και θ τελικι διάκεςθ κα 

γίνεται βάςει τθσ ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

4. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του φορζα λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ ΑΕΑ 

ςε ιςχφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.γ)2. του άρκρου 57 του 

Ν.4042/2012. Στο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο να προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ 

που καλφπτονται, τα χαρακτθριςτικά επικινδυνότθτασ των προσ διαχείριςθ αποβλιτων 

και το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Επίςθσ, να αναγράφεται ότι θ κάλυψθ αφορά ςε 

ηθμίεσ προσ τρίτουσ και τθν επαναφορά του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε 

περίπτωςθ ηθμίασ.  

5. Να υποβλθκοφν ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςτελζχωςθ τθσ εγκατάςταςθσ με το αναγκαίο και  

εξειδικευμζνο επιςτθμονικό, διοικθτικό, τεχνικό, βοθκθτικό  προςωπικό, ϊςτε να λειτουργεί με 

τουσ πλζον ςφγχρονουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ. Στισ εγκαταςτάςεισ 

επεξεργαςίασ κα πρζπει να διαφυλάςςεται θ υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων ςφμφωνα 

με τθν ιςχφουςα ςχετικι εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία. Το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ 

μονάδασ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα ειδικευμζνο, εκπαιδευμζνο και νομίμωσ αςφαλιςμζνο. 

6. Αν για τθν τελικι διάκεςθ των ΑΕΑ υπάρχει ςυνεργαςία με ανάλογθ αδειοδοτθμζνθ εταιρεία 

του εξωτερικοφ, να προςκομιςτοφν δικαιολογθτικά που να πιςτοποιοφν τθν αποδοχι 

ςυνεργαςίασ τθσ εταιρείασ αυτισ με τθν ανάδοχο εταιρεία τθσ θμεδαπισ και βζβαια να 

προςκομιςτεί θ ςχετικι άδεια λειτουργίασ τθσ αλλοδαπισ εταιρείασ. Πλα αυτά τα δικαιολογθτικά 

να προςκομιςτοφν ςτθν πρωτότυπθ ξενόγλωςςθ ζκδοςθ αλλά και ςε επικυρωμζνθ μετάφραςθ 

ςτα ελλθνικά. Είναι επικυμθτι θ κατά ISO ι TUV πιςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ και των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν τθσ. 

7. Με βάςθ τον προαναφερόμενο κατάλογο παραγόμενων ΑΕΑ των Υγειονομικϊν Μονάδων, να 

προςκομιςτεί πλθροφόρθςθ για τον προτεινόμενο τρόπο διαχείριςθσ/επεξεργαςίασ/διάκεςθσ 

ανά είδοσ και τθν κατάλλθλό τθτά του για το εκάςτοτε είδοσ ΑΕΑ. 

 

Για επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν 

προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο 

κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΑΕΑ, που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων 

ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με 

πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΑΕΑ. 
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1) Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο.) ι Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ 

(ΡΡΔ), ςε ιςχφ. 

2) Άδεια λειτουργίασ τθσ ςτακερισ μονάδασ αποτζφρωςθσ, ςε ιςχφ. 

3) Βεβαίωςθ αποδοχισ επικίνδυνων αποβλιτων των Υγειονομικϊν Μονάδων τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

4) Ο Φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ με αποτζφρωςθ κα πρζπει να διακζτει 

Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο ςε ιςχφ, κατάλλθλθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ προσ τρίτουσ και 

επαναφοράσ του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ. 

 

 

Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία προσ απόδειξθ εκπλιρωςθσ των όρων αποδοχισ των 

διαγωνιηομζνων (απαράβατοι όροι), πρζπει να περιλθφκούν ςτο φάκελο Τεχνικισ Προςφοράσ. 

 

 
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 
 

Υγειονομικι 
Μονάδα 

Μολυςματικά 
(κιλά) 

Μικτά 
(κιλά) 

Τοξικά 
(κιλά) 

Ρροχπολογιςμόσ 
μολυςματικϊν με 
ΦΡΑ 23% 

Ρροχπολογιςμόσ 
μικτϊν με ΦΡΑ 
23% 

Ρροχπολογιςμόσ 
τοξικϊν με ΦΡΑ 
23% 

ΓΝ Καςτοριάσ  21.000 10 10 24.230,64€ 31,98€ 36,90€ 

ΓΝ Κοηάνθσ  34.601 125 10 33.590,30€ 337,50€ 492,00€ 

ΓΝ 
Ρτολεμαΐδασ 11.000 300 0 19.340,00€ 1.000,00€ 0 

ΓΝ Γρεβενϊν  7.915,84 82 0 16.065,19 262,24€ 0 

ΓΝ Φλϊρινασ 0 200 0 0 4.305,00€ 0 

Σφνολα για 1 
ζτοσ 74.516,84 717 20 93.226,13€ 5.936,72€ 528,90€ 
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(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 1547/2016) 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ  Γ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 
Στο παράρτθμα αυτό παρουςιάηονται υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν που πρζπει να 
υποβλθκοφν από τουσ προμθκευτζσ. 
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΩ 
 
ΕΚΔΟΤΘΣ …………………………………………………. 
 
                   Θμερομθνία ζκδοςθσ  ……………… 
Ρροσ το Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ 
 
Εγγφθςι μασ υπ’ αρικ. ……………………….  
για ποςό ΕΥΩ ………………… 
Σασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, 
παραιτοφμενοι των ενςτάςεων διηιςεωσ και διαιρζςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ …………………. 
για τθν Εταιρία ………………………………………………………….. οδόσ ………………………….. αρικμόσ …. (ή ςε 
περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ, για την Εταιρία 1) …………………………...  και 2)  
…………………………….  ατομικά για κάθε μία από αυτζσ και ωσ αλληλζγγυα και εισ ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τησ ιδιότητασ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ),  για τθ 
ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό ςασ τθσ ………… ι τυχόν επανάλθψι του,  για τθν  
ςφμφωνα  με τθν υπ’ αρικ. ……./2016 διακιρυξι ςασ, ςτον διαγωνιςμό για τθν 
ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ,ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ & ΥΡΘΕΣΙΕΣ 
ΑΔΙΕΝΕΓΩΝ,ΤΟΞΙΚΩΝ,ΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ των Νοςοκομείων Γ.Ν. 
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» Κοηάνθσ, Γ.Ν. «Γ.ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Ρτολεμαΐδασ, Γ.Ν. Γρεβενϊν και Γ.Ν. Καςτοριάσ, 
και ςτθν κατθγορία 
 αποβλιτων……………………… 
 Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον παραπάνω διαγωνιςμό  
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ, κακ’ όλο το χρόνο τθσ εκ τθσ προςφοράσ δεςμεφςεϊσ τθσ και 
μζχρι τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ,  
ςτθν περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ ςε αυτιν. 
Το παραπάνω ποςό βρίςκεται ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί, ολικά ι μερικά, χωρίσ 
οποιαδιποτε εκ μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι 
μθ τθσ απαιτιςεωσ ςασ μζςα ςε τρεισ (3) μζρεσ μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν …………………………………  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Βεβαιϊνουμε ότι το ποςό των εγγυιςεϊν μασ, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Νομικά 
Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, μαηί με το ποςό τθσ εγγφθςθσ αυτισ, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί για τθν Τράπεηα μασ.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΩ 

 
ΕΚΔΟΤΘΣ ……………………………………………. 
 
                            Θμερομθνία ζκδοςθσ  ………………… 
 
Ρροσ το Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ. ………………………………. 
για ποςό ΕΥΩ ……………………………  
 
Ρλθροφορθκικαμε ότι θ Εταιρία (ή η Ένωςη Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδόσ  
…………………….. αρικ. ……………. ωσ ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρόκειται να ςυνάψει μαηί ςασ, ςφμβαςθ, που κα 
καλφπτει τθν ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ,ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  & 
ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΑΔΙΕΝΕΓΩΝ,ΤΟΞΙΚΩΝ,ΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ των Νοςοκομείων 
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» Κοηάνθσ, Γ.Ν. «Γ.ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Ρτολεμαΐδασ,  Γ.Ν. Γρεβενϊν και  Γ.Ν. 
Καςτοριάσ. 
(………………………………………………….) του Νοςοκομείου, ςυνολικισ αξίασ …………………………… 
(εκτελοφμενθ δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. ……../2015 διακιρυξθσ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ και ότι ςφμφωνα 
με ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι θ εταιρία (ι θ Ζνωςθ ι Κοινοπραξία) υποχρεοφται να 
κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου προσ το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ δθλαδι για  ΕΥΩ …………………….... 
Μετά τα παραπάνω, θ Τράπεηα …………………………….. παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ υπζρ τθσ 
εταιρίασ (ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριών 1) …………….…… 
…………………….. και 2) ………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτζσ και ωσ 
αλληλζγγυα και εισ ολόκληρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τησ ιδιότητάσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ 
Προμηθευτών ή Κοινοπραξίασ), και εγγυάται προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να καταβάλλει 
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από τυχόν αμφιςβθτιςεισ, αντιρριςεισ ι ενςτάςεισ τθσ 
εταιρίασ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ και διλωςι ςασ ότι θ εταιρία παρζβθ ι παρζλειψε να εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο 
τθσ ςφμβαςθσ, κάκε ποςό που κα ορίηετε ςτθ διλωςθ ςασ και που δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο 
ςτθν εγγφθςθ αυτι. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 
χαρτόςθμου. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ………………………….  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.       
Βεβαιϊνουμε ότι το ποςό των εγγυιςεων μασ, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Νομικά 
Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου,  μαηί με το ποςό τθσ εγγφθςθσ αυτισ, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί για τθν Τράπεηα μασ.    

       (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ 1547/2016) 

 
ΡΑΑΤΗΜΑ  Δϋ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑΟΧΗΣ  ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 

Στ… ……..…..…..……….., ςιμερα …………. 201…, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων: 

αφενόσ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ που εδρεφει ςτθν Καςτοριά, Μαυριωττίςθσ όπωσ εκπροςωπείται 
νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από …………………………………………………, θ οποία κα 
αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Η Υπθρεςία» και 

αφετζρου τθσ ………….. εταιρίασ με τθν επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. …………………, 
Δ.Ο.Υ. ………………..)  *ή, ενδεχομζνωσ,  τησ ζνωςησ ή κοινοπραξίασ των εταιριών α) ……………………….., 
β) …………………….. κ.λ.π.+ που εδρεφει ςτ…  ………………………. (οδόσ ……………… αρικ. …,), 
τθλ…………………………….. φαξ……………………………ΑΦΜ …………..EMAIL……………………….. όπωσ 
εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τ... …………………….., θ οποία κα 
αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ»,  

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 
Α.  Τθν ΧΧ-ΧΧ-2016 διενεργικθκε θλεκτρονικόσ ενιαίοσ δθμόςιοσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ ςε ευρϊ, 
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ, 
ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  & ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ των Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» Κοηάνθσ, Γ.Ν. «Γ.ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
Ρτολεμαΐδασ,  Γ.Ν. Γρεβενϊν, Γ.Ν. Φλϊρινασ και  Γ.Ν. Καςτοριάσ.  

 Το αποτζλεςμα του ανωτζρω διαγωνιςμοφ κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο υπθρεςιϊν με τθν 
αρίκμ. ………… απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ, κατόπιν ςχετικισ γνωμοδότθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ. 

Β.  Μετά τα παραπάνω, θ Υπθρεςία, όπωσ εν προκειμζνω εκπροςωπείται, ανακζτει, και ο 
Ανάδοχοσχζασ Υπθρεςιϊν, όπωσ αντιςτοίχωσ εν προκειμζνω εκπροςωπείται, αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν εν λόγω υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω αναφερόμενουσ 
όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

ΑΘΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν………………… (αναλυτικι αναφορά 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι 
προςφορά του ανάδοχο).  

1.2. Οι αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν από ............ τεχνικι και 
οικονομικι  προςφορά του ανάδοχο, που κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ 
παροφςασ. 

 

ΑΘΟ 2 

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 Θ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο υπθρεςιϊν κα ζχει διάρκεια ενόσ (1) ζτουσ, αρχίηοντασ από τθν 
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θμερομθνία υπογραφισ ……………………………. και λιγει τθν ………………………………  

2.1. Θ ςφμβαςθ ιςχφει για τον παραπάνω χρόνο, μπορεί να παρατακεί για ζνα χρόνο ςε 
ποςότθτεσ και αξία με μονομερι απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ Υπθρεςία κα 
ζχει δικαίωμα υποβολισ αιτιματοσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τθν επομζνθ τθσ 
υπογραφισ τθσ.  

2.2. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ πριν από τθ λιξθ 
τθσ,  χωρίσ αποηθμίωςι του, εφόςον για το είδοσ του διαγωνιςμοφ προγραμματιςτεί και 
υλοποιθκεί αντίςτοιχθ ενοποιθμζνοσ διαγωνιςμόσ από τθν Επιτροπι Ρρομθκειϊν Υγείασ (Ε.Ρ.Υ.) 
του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ι άλλθ αρμόδια Αρχι, κατ’ εφαρμογι των 
διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ι άλλου ςχετικοφ νομοκετιματοσ που 
τυχόν τεκεί ςε ιςχφ, θ οποία κα αφορά και τα Νοςοκομεία αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  

 

ΑΘΟ 3 

ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 

3.1. Με απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ του …………, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, 
εφόςον δεν εκπλιρωςε τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ.  

3.2. Με τθv ίδια διαδικαςία o ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και 
από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν εκπλιρωςε τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ  μζςα ςτov ςυμβατικό χρόvo ι τov χρόvo παράταςθσ που του δόκθκε μετά από 
αίτθςι του. 

3.3. Ο ανάδοχοσ δεv κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθv κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθv 
ςφμβαςθ, εφόςον: 

3.3.1. Θ ςφμβαςθ δεv υπογράφθκε  με ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ. 

3.3.2. Συvτρζχoυv λόγοι αvωτζρασ βίασ. 

3.4. Στov ανάδοχο πoυ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθv κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, 
επιβάλλovται με απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ, φςτερα από γvωμoδότθςθ τoυ 
αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoσ παροχι εξθγιςεων, 
ακροιςτικά ι διαηευκτικά, oι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 34 παρ. 5 του Ρ.Δ. 118/2007. 

3.5. Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου, o 
ανάδοχοσ ευκφνεται και για κάκε ηθμία που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ των Νοςοκομείων από 
τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΑΘΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο ανάδοχοσ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………/………-201… εγγυθτικι επιςτολι  τ… 
……………………., ποςοφ ……………… ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) 
επί τθσ ςυvoλικισ ςυμβατικισ αξίασ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.), με χρόνο ιςχφοσ ζωσ τθν ……….-201… 

Θ ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν λιξθ του ςυμβατικοφ 
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χρόνου (ςυν τρίμθνθ παράταςθ), τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. 

Σε περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ πρζπει να παρατείνει 
αναλόγωσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ  

Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ότι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ 
διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 25 του Κ.Ρ.Δ. (Ρ.Δ.118/2007). 

 

 

ΑΘΟ 5 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

Θ πλθρωμι του ανάδοχο / ανάδοχο κα γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 τθσ υπ. 
αρικ. 1547/2016 διακιρυξθσ ςχετικοφ διαγωνιςμοφ όπωσ αυτά ιςχφουν κατά περίπτωςθ. 

  Θ πλθρωμι κα γίνεται με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των τιμολογίων παροχισ 
υπθρεςιϊν και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομι-
κϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του ανάδοχο. 

  H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν 
ενταλμάτων πλθρωμισ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

   Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ 
του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο.  

Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 35 του Κ.Ρ.Δ. (Ρ.Δ. 118/2007) και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν 
εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. 
(αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). 

 Θ υποβολι του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν λιξθ ζκαςτου 
μινα. 

    Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, τα Νοςο-
κομεία κακίςτανται υπεριμερα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ». 

    Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν 
αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγ-
κτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι 
εξϊδικων  διενζξεων μεταξφ του Νοςοκομείου και του ανάδοχο, που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 35 παρ. 7 του Ρ.Δ. 
118/2007. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οφείλεται ςε 
υπαιτιότθτα του ανάδοχο (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.). 

    Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:    
i. ποςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε 

άλλου ποςοφ παρακρατοφμενου υπζρ τρίτων, ςφμφωνα με τθν αρίκμ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε εφαρμογι του άρκρου 3 του  Ν. 3580/2007 

ii. ποςοςτό 0,1%,  Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων βάςει του Ν. 
4013/2011 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν 4072/2012 άρκρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 
4146/2013 άρκρο 61, που υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω κράτθςθ 
υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ επ’ αυτοφ) 
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iii. Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 
8%. 

    Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει το Νοςοκομείο. 

 

ΑΘΟ 6 

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

 

6.1.  Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν μθ ζγκαιρθ εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία 
νοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να 
αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα του οποίου 
κακίςταται ανζφικτο ςτον ανάδοχο να προβεί ο ίδιοσ ι μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεϊν του.  

6.2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ζλαβε χϊρα το 
γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία 
τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςκομίςει τζτοια 
ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ  για τθ μθ 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

6.3. Θ Υπθρεςία οφείλει να απαντιςει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν ςτθν κατά τα ανωτζρω 
γνωςτοποίθςθ του γεγονότοσ ανωτζρασ βίασ από τον ανάδοχο. Αν θ Υπθρεςία δεν απαντιςει 
εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι το γεγονόσ ανωτζρασ 
βίασ αποδεικνφεται πλιρωσ από τα ςτοιχεία που ζχουν προςκομιςτεί, κεωρείται ότι αποδζχεται 
τθ ςυνδρομι του λόγου ανωτζρασ βίασ που επικαλείται ο ανάδοχοσ. 

6.4. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
του ανάδοχο και μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ.  

 

ΑΘΟ 7 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

7.1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχοσ δεν μπορεί  να ενεχυριάςει ι  
να εκχωριςει ςε τρίτουσ απαιτιςεισ του κατά του Νοςοκομείου, χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ 
Διοίκθςθσ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ. 

7.2. Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και 
αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ 
αυτισ, α) θ διακιρυξθ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, β) θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά 
του ανάδοχο και γ) οι διευκρινιςτικζσ του επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 

ΑΘΟ 8 

ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

8.1. Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, 
εφόςον απορρζει απ’ αυτιν) μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ και του ανάδοχο και αφορά (ενδεικτικά) τθν 
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εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ 
των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ 
αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από τθν Διοίκθςθ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ, προσ το 
οποίο ο ανάδοχοσ πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Θ Διοίκθςθ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ 
αποφαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ οποία 
γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςτον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβισ ι ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 2672/1998. Εάν θ Διοίκθςθ δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο 
(2) μινεσ από τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο ανάδοχοσ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ τθσ 
Διοίκθςθσ, τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ 
ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων. 

8.2. Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ 
αυτιν και δεν κα ρυκμίηεται κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ 
φλθν αρμόδια δικαςτιρια τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

8.3. Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ. 
1547/2016 διακιρυξθσ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν του 
Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά (Ν. 2286/1995, Ρ.Δ. 60/2007, Ρ.Δ. 118/2007, άρκρα 
79 - 85 Ν. 2362/1995 κ.λ.π.). Θ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων 
δικαιωμάτων του Νοςοκομείου, που απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ διατάξεισ του 
Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςυμφωνοφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον 
εγγράφωσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι 
απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ.  

Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε ζξι (6) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  
αφοφ διαβάςτθκαν, υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, εκ των οποίων το κάκε Νοςοκομείο 
ζλαβε ζνα (1) αντίγραφο, ενϊ το ζκτο ζλαβε ο ανάδοχοσ. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ                                                                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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