
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

3Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ – ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 3261/2017 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΨΝ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΨΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΠΤΤ 2015 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ  

Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ 

ΣΙΜΗ 

ΚΑΣΑΛΗΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
15/5/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 16/5/2017 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΣΟΤ Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΚΨΔΙΚΟ CPV 90524400-0 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΨΡΙ ΥΠΑ 19.689,34€ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΥΠΑ 24.414,78€ 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΤΜΒΑΗ  ΕΣΗΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 2/5/2017 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ 

1. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ (ΜΕΡΟ Α’)  

2. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄) 

3. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄) 

4. ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄) 

5. ΣΕΤΔ (ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ)  (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄) 

 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Σις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Σου Ν.3329/2005 (ΥΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού υστήματος Τγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 Σου Ν.3580/2007 «Προμήθειες Υορέων εποπτευομένων από το Τπουργείο Τγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.3 Σου Ν.3918/2011 (ΥΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.4 Σου Ν. 4072/2012 (ΥΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα 

εταιρική μορφή- ήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας 

και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.5 Σου Ν.4250/2014 (ΥΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, υγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα – Σροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.6 Σου Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.7 Σου Ν.4272/2014 (ΥΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 

ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών − μελών, ανθρώπινων οργάνων 

που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Χυχική Τγεία και την Ιατρικώς 

Τποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.8 Σου N.4412/2016 (ΥΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Τπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)  

 

2. Σις αποφάσεις: 

2.1. Σην υπ’ αριθμ. ΔΤ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Τ.Α. των Τπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σρόπος και διαδικασία είσπραξης και 

απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των 

συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 Ν.3580/ 2007). 

2.2. Σην υπ’ αριθμ. 4658/6-9-2016 (ΥΕΚ 2937/Β΄/15-9-2016) κοινή υπουργική απόφαση των 

Τπουργών Τγείας και Αναπληρωτή Τπουργού Οικονομικών, που αφορά στην έγκριση του 

Προγράμματος Προμηθειών, Τπηρεσιών και Υαρμάκων, έτους 2015. 

2.3. Σην υπ' αριθ. 48/17-09-2014 (θέμα 17ο) εγκριτική απόφαση των τεχνικών προδιαγραφών 

από την  Επιτροπή Προμηθειών Τγείας. 

2.4. Σην υπ’ αριθμ. 47/28-02-2017 Απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου περί έγκρισης 

διενέργειας του διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης των Μολυσματικών 

αποβλήτων από το ΠΠΤΤ 2015. 

2.5. Σην υπ’ αριθμ. 18381/8-03-2017 (ΑΔΑ: 7ΦΓ54690ΒΤ-ΞΕΨ) ανάληψη υποχρέωσης και 

δέσμευση πίστωσης (νομική δέσμευση). 

2.6. Σην υπ’ αριθμ. 62/31-03-2017 Απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου περί έγκρισης 

επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης των Μολυσματικών 

αποβλήτων από το ΠΠΤΤ 2015. 
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

υνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάθεση 

Τπηρεσιών διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 19.689,34€ χωρίς ΥΠΑ ή 

24.414,78€ με Υ.Π.Α 24%.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16-5-2017, ημέρα Σρίτη και ώρα 12.00μ.μ., στο Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή.  

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Σμήμα Γραμματείας του 

Νοσοκομείου όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Γραφείο Προμηθειών.  
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ΜΕΡΟ Α΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν στο Σμήμα 

Γραμματείας του Νοσοκομείου, επί αποδείξει1, προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, εντός της 

προθεσμίας. 

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, 

Διεύθυνση Μαυριωτίσσης, Σηλέφωνα Επικοινωνίας 24673 50621, μέχρι την Δευτέρα 15-5-2017 και 

ώρα 14.00 (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Τπηρεσία μέχρι την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Τπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς 

να αποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ - ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 

(2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Τπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Σα στοιχεία του αποστολέα. 

 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις:  

                                            
1
    π.χ. Η προσφορά απαρέγκλιτα θα συνοδεύεται από επιστολή του προσφέροντα με την οποία θα δηλώνεται η συμμετοχή 

του στην διαγωνιστική διαδικασία. Η κατάθεσή της θα πραγματοποιείται στην Αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου από 

την οποία θα εγγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία της παραλαβής της 
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α.  Σα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

1. υμπληρωμένο το Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (TEΤΔ) [άρθρου 79 παρ.4 ν. 

4412/2016 (Α 147)], του Παραρτήματος Δ΄ της διακήρυξης. Σο εν λόγω έντυπο υπογράφεται, 

επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς 

εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον 

διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο είτε με απόφαση του 

Διοικητικού υμβουλίου της Εταιρίας είτε με ειδική ατομική εξουσιοδότηση του προέδρου ή 

διευθύνοντα συμβούλου. 

2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Υ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον ένα 

(1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

3. Σα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

 

β. Φωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», εντός του οποίου 

τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:  

τον ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε 

δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 

και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές και θα πρέπει 

οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή 

(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή 

δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 

2. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη 

συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, (π.χ. 

δήλωση συμμόρφωσης, πιστοποιητικό CE κ.λ.π.) καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία 

σχετικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος 

που τεκμηριώνουν την ικανότητα του προμηθευτή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

(π.χ. Παραδόσεις, υμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.). 

3. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά 

του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ο 

προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και 

τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για 

διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών  

 

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

γ. Φωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», εντός του 

οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 
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ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ: 

τον ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική 

προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το 

δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί 

ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται 

αριθμητικώς και ολογράφως. ε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της 

αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 

ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται 

αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α’. 

 τις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των 

κρατήσεων. ε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.  

 την προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Υ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο 

υπάγονται οι υπό ανάθεση υπηρεσίες και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της 

σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των 

υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι και την 

αποπληρωμή τους.  

ύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του 

διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να 

αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΨΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς. ε περίπτωση που κάποιο υλικό ή υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΨΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΨΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016. 

i. Σα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. 

Αναλυτικότερα: 

 α) Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε περίπτωση 

εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) 

και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 

καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό 

άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Σα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης.  

γ)  Σα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1) Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, 

αντίστοιχα.  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για 

τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους 

συνεταιρισμούς, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά 

στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Τπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο 

μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 
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διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το 

αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί 

ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 

έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

 δ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην Ένωση.  

 

Εάν σε κάποια Φώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

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

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. την κατά τα άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 

των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014. 

2. Σα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και 

επικυρωμένα από το Τπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από 

δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται 

πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το 

Ν.4250/26.3.2014 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως 

επιφέρουν κυρώσεις.  

 

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας 

οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. ε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Σο δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των 

προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του 

άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).  

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 
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τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 

αξιολόγησης των προσφορών. 

7.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του 

Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, 

επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο 

όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 

εγγράφου της Τπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, 

οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 180 από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της 

προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, 

εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. ε κάθε περίπτωση οι 

προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

9. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). υνεπώς, για την 

αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις 

προσφερόμενες τιμές. Τπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του 

Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των 

οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. 

την περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται 

ισότιμες. την περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 

αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΣΙΜΨΝ 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovo-

γράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 

προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην κατα-

χώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

της. 

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολό-

γησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. 

5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 

εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση 

από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμ-

βάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 

1. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός 

του αναλογούντα ΥΠΑ. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ - ΕΓΓΤΗΕΙ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι 

αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους, που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.  
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2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός 20 ημερών, από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη. Σα δικαιολογητικά αυτά 

προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου. τη 

συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύμβαση. 

4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 

εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το ΥΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 

τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.  

5. ε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με 

απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.  

6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να 

μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη 

λήξη αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΕΝΣΑΕΙ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την 

κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων 

και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 

ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Σο ποσοστό του 

παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση 

κοινής απόφασης των Τπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και 

Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o  

ΠΛΗΡΨΜΗ 
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H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου. 

Φρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 

τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων.  

ε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο 

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΥΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΨΝ ΑΡΦΨΝ».  

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

υνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων 

διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 

4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Υ.Π.Α. και κάθε άλλου 

ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΤ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

Κ.Τ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,06%, Τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», 

που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% 

(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού). 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%. 

Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΚΑΝΟΝΕ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στους παρακάτω φορείς:  

 Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών info@acci.gr 

 Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης root@ebeth.gr 

 Επιμελητήριο Καστοριάς kastcham@otenet.gr 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι 

και διατάξεις (Ν.4412/2016). 
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Σα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά από την 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

 

 

      

  Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

 ΑΝΣΨΝΙΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

 

 

Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλωλ Απόβιεηωλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ) (πξώελ ΔΙΑ-ΜΥ) ηνπ Γ.Ν. 

Καζηνξηάο : 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπιινγή, κεηαθόξηωζε-κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη ηειηθή 

δηάζεζε θαη δηελεξγείηαη από ζηαζεξή κνλάδα δηαρείξηζεο ΔΚΣΟ Τγεηνλνκηθώλ 

Μνλάδωλ.  

 

Η αλάζεζε, δελ απνθιείεη ηε ζπλεξγαζία εηαηξεηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, κε εληαία  θαη απφ θνηλνχ 

πξνζθνξά αλάιεςεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ησλ Υγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ζηαδίνπ ηφζν ηεο κεηαθνξάο (απφ ην ρψξν ησλ Υγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ πξνο ηε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε 

δηαρείξηζεο θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο  πξνο ην ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο -ΦΥΤΑ) φζν θαη ηεο ηειηθήο 

επεμεξγαζίαο (απνζηείξσζε ή απνηέθξσζε ησλ ΔΑΑΜ).   

Πξνυπφζεζε ζηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ε πξνζθφκηζε εθαηέξσζελ ησλ κειψλ:   

I) έγγξαθσλ δειψζεσλ απνδνρήο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, 

II) θαηάζεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη  

III) ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ  ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πνζνηήηωλ απνβιήηωλ θαη' έηνο αλά Τγεηνλνκηθή Μνλάδα,  ζε θηιά:  

Υγειονομική Μονάδα Εηήζια ποζόηηηα ζε Kg 

Γ.Ν. Καζηοπιάρ  21100 

 

 

Τπνινγηζκόο Κόζηνπο ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο: ηηκή ζε επξψ / θηιφ παξαγφκελσλ απνβιήησλ 

πξνο επεμεξγαζία  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

Με βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (ΦΔΚ Β' 1537/2012) σο επεμεξγαζία ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο 

Μνιπζκαηηθψλ θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο ηεο  “απνηέθξωζεο” γηα ην ζχλνιν ησλ ΔΑΑΜ θαη ησλ ΜΔΑ θαη ηεο 

“απνζηείξωζεο” γηα ηα ΔΑΑΜ κε ζηφρν ηε κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ησλ  επηθίλδπλσλ  

ηδηνηήησλ  ηνπο  θαη ηελ κείσζε-θαηαζηξνθή  ηνπ κηθξνβηαθνχ ηνπο θνξηίνπ. 

   

Α) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΣΩΝ ΔΑΑΜ ΔΝΣΟ ΣΗ  

ΚΑΘΔ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ επζχλε, πξνζσπηθφ θαη θφζηνο, ςπθηηθφ ζάιακν, 

γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΔΑΑΜ, ν νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ππνδεηθλπφκελν 

ρψξν απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπο. Ο αξηζκφο, ε ρσξεηηθφηεηα θαη ε απαηηνχκελε δπλαηφηεηα 

ςχμεο ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ πνπ απαηηείηαη αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ο ςπθηηθφο ζάιακνο πνπ 
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πξννξίδεηαη γηα ην Ννζνθνκείν ζα θέξεη ελζσκαησκέλν κεραληζκφ δχγηζεο ησλ απνβιήησλ. Δπίζεο, ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θνξεηφ δηαθξηβσκέλν δπγφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ δπγνχ 

πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζηνλ κεγάιν ςπθηηθφ ζάιακν ηνπ Ννζνθνκείνπ, κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε βιάβε 

απηή. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ θαη ησλ 

κεραληζκψλ δχγηζεο, κφιηο ιάβεη ζρεηηθή εηδνπνίεζε απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ ΥΜ.  

Τν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηνπ δπγνχ απφ 

επίζεκν θξαηηθφ θνξέα. Τν πηζαλφ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

Υγειονομική Μονάδα Ψςκηικοί 

θάλαμοι ππορ 

εγκαηάζηαζη 

Χυπηηικόηηη

α 

Δςναηόηηη

α τύξηρ 

ΓΝ Καζηοπιάρ  1 20 m3 ≤ 5οC 

 

2. Σηνλ Χπθηηθφ ζάιακν ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά φια ηα παξαγφκελα ΔΑΑΜ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζε ζπζθεπαζία αλάινγε ηεο θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο (ζαθνχιεο ή hospital box ελδεηθηηθνχ 

ρξψκαηνο θαηεγνξίαο) φπσο απηή νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ ΦΔΚ Β' 1537/2012, αλάινγα θαη κε ηελ 

επεμεξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηνχλ θαη εηδηθφηεξα:  

α) ηα πξνο απνζηείξσζε ΔΑΑΜ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζπζθεπαζία θίηξηλνπ ρξψκαηνο,  

β) ηα πξνο απνηέθξσζε ΔΑΑΜ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζπζθεπαζία θφθθηλνπ ρξψκαηνο φρη απφ PVC θαη  

γ) ηα αηρκεξά ή θνθηεξά απφβιεηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε άθακπηεο αλζεθηηθέο ζπζθεπαζίεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ (ΚΥΑ 146163/1537/2012 παξάξηεκα Ι, θεθ 1.1.2.1.), “Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ”  

3. Ο ςπθηηθφο ζάιακνο ζα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο:  

α. Καηαζθεπή απφ πιηθά πςειήο αλζεθηηθφηεηαο κε αληνρή ζηελ νμείδσζε. 

β. Τνηρψκαηα αζθαιείαο κε  κφλσζε.  

γ. Δζσηεξηθφ ρψξν απφ αλνμείδσην ράιπβα ή βακκέλν κε  ρξψκα  πςειήο αληνρήο θαη αληηνιηζζεηηθφ 

δάπεδν  κε θαηάιιειν εληζρπκέλν  ππφζηξσκα (κεηαιιηθφ ή βηνκεραληθνχ  ηχπνπ).   

δ. Πφξηεο αζθαιείαο κε πφκνιν αλνίγκαηνο εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, αεξνζηεγέο θιείζηκν θαη δπλαηφηεηα 

θιεηδψκαηνο. 

ε. Θεξκφκεηξν ζε πξνζηηφ ζεκείν γηα ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ  θαη 

ζεξκνζηάηε αζθαιείαο. 

ζη. Φσηηζκφ κε αδηάβξνρεο ιπρλίεο, πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη κε ην άλνηγκα ησλ ζπξψλ 

δ. Απηφλνκν ζχζηεκα ςχμεο κε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο < 5 βαζκψλ C θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζηνπο 0 

βαζκνχο C γηα  ηηο πεξηπηψζεηο ζπληήξεζεο ησλ ΔΑΑΜ επηπιένλ ρξφλνπ απνζήθεπζεο (άλσ ησλ 5 εκεξψλ) 

ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

ε. Δμσηεξηθέο ζχξεο κε ην δηεζλέο ζχκβνιν ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη επηθίλδπλνπ θαη ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα 

Απφβιεηα». 

ζ. Ξερσξηζηή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζε κεηαιιηθφ εμσηεξηθφ πίλαθα ειέγρνπ, κε ξπζκηδφκελν 

ζεξκνζηάηε, αληηειεθηξνπιεμηαθφ δηαθφπηε κε κηθξναπηφκαηε αζθάιεηα θαη ζηεγαλφ ξεπκαηνιήπηε  

βηνκεραληθνχ  ηχπνπ.    
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4. Απφ ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν ηα παξαγφκελα ΔΑΑΜ ζα κεηαθνξηψλνληαη απφ ππάιιειν ηεο αλαδφρνπ 

εηαηξείαο παξνπζία ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ ηεο Υ.Μ., ζε θαηάιιειν φρεκα κεηαθνξάο γηα ηελ κεηαθνξά 

ηνπο ζηελ ζηαζεξή κνλάδα ηειηθήο  επεμεξγαζίαο θαη πεξαηηέξσ δηάζεζεο,  εθηφο Υγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ. 

5. Ο ςπθηηθφο ζάιακνο θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα απνιπκαίλνληαη απφ ππάιιειν ηεο 

αλαδφρνπ εηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ζα παξαιακβάλνληαη ηα ΔΑΑΜ. 

 

 

Β) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΑΑΜ  

Γηα ηε ζπιινγή-κεηαθνξά ηωλ κνιπζκαηηθώλ απνβιήηωλ- ΔΑΑΜ, απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ηα απαηηνχκελα απφ ηε ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία 

δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ πνπ ζα ππνβάιιεη 

πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή σο κέινο Κνηλνπξαμίαο ή έλσζεο Δηαηξεηψλ: 

 

α) Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Απφβιεησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ  (ΔΑΑΜ) 

ζε ηζρχ, πνπ λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηηο πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί 

ην έξγν. Η άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 146163/2012. 

β) Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ λνκίκνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο  ΔΑΑΜ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο 

κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

γ) Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ λνκίκνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΑΜ ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη φια ηα νρήκαηα-ςπγεία κεηαθνξάο πνπ 

ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία θαη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 104/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο 

Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 19403/1388/08/2008 θαη ηζρχεη, εθφζνλ απαηηείηαη. Δπίζεο λα δειψλεηαη φηη φινη νη 

νδεγνί πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη θάηνρνη 

πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη φηη θάζε 

ζρεηηθή παξέθθιηζε ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Να θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα, νη νδεγνί θαη ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα 

ππνβιεζνχλ νη πηζηνπνηήζεηο ADR γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο νδεγνχο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα. Δπίζεο, 

λα δεζκεπηεί ν αλάδνρνο φηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο άιισλ νδεγψλ ή/θαη άιισλ νρεκάησλ γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν, ζα παξάζρεη ηηο πξφζζεηεο πηζηνπνηήζεηο ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

δ) Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ηαηξηθψλ απνβιήησλ 

κνιπζκαηηθνχ ραξαθηήξα φηη δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία ηα ΔΑΑΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ 

αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο ηνπο. 

ε) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΑΜ  ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.γ)2. Τνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.4042/2012. Σην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην λα 

πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο πνπ θαιχπηνληαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο ησλ πξνο 
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δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Δπίζεο, λα αλαγξάθεηαη φηη ε θάιπςε αθνξά 

ζε δεκίεο πξνο ηξίηνπο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε 

δεκίαο. 

ζη) Σχκβαζε ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔAAM κε πηζηνπνηεκέλν Σχκβνπιν Αζθαιείαο γηα 

ηελ Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (ΣΑΜΔΔ) ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΔΚ 

1350/B'). 

δ) Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγψλ ΙΦ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΥΑ 11383/840/2007 

«Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ 309/Β/7−3−07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΥΑ Α1/νηθ/27683/2320/2008 

(ΦΔΚ Β΄ 948). Τα νρήκαηα απηά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.4.1 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΥΑ 146163/1537/2012. Να θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα ππνβιεζνχλ νη άδεηεο 

θπθινθνξίαο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα. Δπίζεο, λα δεζκεπηεί ν αλάδνρνο φηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο 

άιισλ νρεκάησλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα παξάζρεη ηηο πξφζζεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ε) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR (αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ), ησλ 

νδεγψλ πνπ ζα δηελεξγνχλ ηελ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ην απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε ησλ 

νδεγψλ κε ηελ εηαηξεία (αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ).  

ζ) Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 θαη ηα 

παξαηήκαηα ηεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, φπσο ηζρχνπλ 

ζήκεξα. 

η) Σε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί γηα ηε κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ εθηφο Υγεηνλνκηθήο Μνλάδαο νπνηαδήπνηε 

δεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία (πιαζηηθφο θάδνο, θπηία hospital box θιπ) (σο πξσηνγελήο λνείηαη ν θίηξηλνο 

ζάθνο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη απνζηείξσζε ή ν θφθθηλνο ζάθνο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη 

απνηέθξσζε), ην θφζηνο ηεο ζα βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, πνπ ππνρξενχηαη λα ηελ παξάζρεη 

δσξεάλ ζηελ θάζε Υγεηνλνκηθή Μνλάδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα. Οη πεξηέθηεο 

απηνί ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012, ζηο 

Παπάπηημα Ι, ζηην παπάγπαθο 1.2. Να ςποβληθούν οι ανάλογερ πιζηοποιήζειρ καηαλληλόηηηαρ 

για κάθε είδορ πεπιέκηη πος θα παπαζσεθεί.  

ηα) Σρέδην δηαρείξηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ εληφο 

θαη εθηφο ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο, φπσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ 

απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή επεμεξγαζία (δηαξξνέο πιηθψλ ζην πεξηβάιινλ, αηπρήκαηα πξνζσπηθνχ, θ.ιπ.). 

 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔAAM 

 

1.  Τα πξνο απνηέθξσζε ΔΑΑΜ, ζα ζπζθεπάδνληαη δεπηεξνγελψο ζε θφθθηλα ραξηνθπηία ηχπνπ 

HOSPITAL BOX ρσξεηηθφηεηαο 60 lt. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπαζίεο ζα ηνπνζεηνχληαη εθ λένπ ζε 

δεχηεξεο ζαθνχιεο θφθθηλνπ ρξψκαηνο (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 ζηο 

Παπάπηημα Ι, ζηην παπάγπαθο 1.2.2) θαη ζα ζθξαγίδνληαη κε θιείζηξν, γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ 

δηαξξνψλ.    
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2.  Γηα ηα ΔΑΑΜ πξνο απνζηείξσζε επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηξνρήιαησλ εηδηθψλ θάδσλ δεπηεξνγελνχο 

ζπζθεπαζίαο ησλ απνβιήησλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο πξνο ηελ εγθαηάζηαζε  απνζηείξσζεο, εληφο ηνπ 

εηδηθνχ νρήκαηνο κεηαθνξάο. Σηελ πεξίπησζε απηή ηα απφβιεηα ζα ζπζθεπάδνληαη απφ ηελ Υ.Μ ζε 

θαηάιιεινπο πξσηνγελείο πεξηέθηεο (θίηξηλνπο ζάθνπο) ελψ νη δεπηεξνγελείο πεξηέθηεο, γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ ζπιινγήο - κεηαθνξάο ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ αλάδνρν, δίρσο πξφζζεηε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ηεο ΥΜ. Οη θάδνη ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαη ζα απνιπκαίλνληαη θαηαιιήισο απφ ηνλ αλάδνρν 

κεηά απφ θάζε ρξήζε. Να θαηαηεζνχλ επίζεο θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ηεο πνηφηεηαο θαη 

θαηαιιειφηεηαο ησλ θάδσλ. 

3.      Γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ ΔΑΑΜ ζα εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο εμήο απαηηήζεηο:  ηεο  Δπξσπατθήο  

Σπκθσλίαο  γηα  ηηο  Οδηθέο  κεηαθνξέο  (Accord European relative au transport international des 

merchandises Dangereuses par Route  –ADR),  ηνπ  Γηεζλνχο  Κψδηθα  Θαιαζζίσλ  Μεηαθνξψλ  

(International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), ηνπ  

Καλνληζκνχ  γηα  ηηο  δηεζλείο  ζηδεξνδξνκηθέο  κεηαθνξέο  επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (RID), ηεο 

Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ (International Air Transport Association- IATA) θαη ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (International Civil Aviation Organisation-ICAO), αλάινγα ηνλ ηξφπν 

κεηαθνξάο θαη φπνπ απαηηείηαη. Πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο ζπζθεπαζίαο απνηειεί ε ηαμηλφκεζε ησλ 

απνβιήησλ σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο, θαη θιάζε θαη αξηζκφ UN. Οη ζπζθεπαζίεο ζα θέξνπλ 

θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ  εχθνιε  αλαγλψξηζε ηεο  επηθηλδπλφηεηαο

 ηνπο.  

4.      Η ζπρλφηεηα απνθνκηδήο ησλ ΔΑΑΜ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.  Σε έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απαηηεζεί ζπρλφηεξε απνθνκηδή ησλ ΔΑΑΜ,  θαηφπηλ πξνεγεζείζαο ζπλελλφεζεο. 

Υγειονομική Μονάδα Σςσνόηηηα αποκομιδήρ ΕΑΑΜ 

ΓΝ Καζηοπιάρ  1 θοπά ανά 5 ημέπερ 

 

5.     Οη  εκέξεο  πνπ  ην  κεηαθνξηθφ  φρεκα  ζα επηζθέπηεηαη  ην  Ννζνθνκείν, ζα πξνζδηνξηζηνχλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα θαηαγξαθνχλ ζηε ζχκβαζε θαη ζα ηεξνχληαη  απζηεξά  απφ  

ηνλ  αλάδνρν,  θαζ’ φιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο ζχκβαζεο. Η παξαιαβή ησλ ΔΑΑΜ ζα γίλεηαη πάληα απφ 

Γεπηέξα-Παξαζθεπή ζε πξσηλφ σξάξην θαη δε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ θξάηνπο. 

6.Η ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα. Θα εθδίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν 

αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο πνζφηεηεο πνπ παξαιήθζεθαλ ζε θάζε εκεξνκελία απφ ην Ννζνθνκείν θαη 

ζα ζπλνδεχνπλ ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην. 

7. Η δχγηζε ησλ ΔΑΑΜ ζα γίλεηαη παξνπζία αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Τν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηνπ δπγνχ απφ 

επίζεκν θξαηηθφ θνξέα. Τν πηζαλφ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

8.   Σχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 γηα ηα ΔΑΑΜ πνπ κεηαθέξνληαη θαη 

επεμεξγάδνληαη εθηφο ΥΜ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ην επίζεκν έληππν αλαγλψξηζεο κε βάζε ην 

ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ΚΥΑ146163/1537/2012. Τν έληππν απηφ ζα ζπλνδεχεη ηα απφβιεηα ζε 

θάζε εξγαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο εληφο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ε κνξθή ηνπ ζα είλαη απηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξ. 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. Η έθδνζε ηνπ εληχπνπ απηνχ ζα γίλεηαη κε έμνδα ηνπ 
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αλαδφρνπ. Σην ηέινο θάζε κήλα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέθεη ηα αληίηππα, κε ζπκπιεξσκέλν 

ην πεδίν πνπ αθνξά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπο.   

9.   Τν  πξνζσπηθφ  ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ,  πνπ  ζα ρεηξίδεηαη ηα  

κνιπζκαηηθά  απφβιεηα,  ζα  θέξεη  εηδηθή  πξνζηαηεπηηθή έλδπζε, πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε 

δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  Δπίζεο ν αλάδνρνο κεηαθνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα 

ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηδηαίηεξα έλαληη ηεηάλνπ θαη επαηίηηδαο Β. Κάζε 

παξάιεηςε ηέηνηνπ είδνπο πνπ εθζέηεη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζε θίλδπλν, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ηνλ ίδην. 

10.Η αλάδνρνο εηαηξεία κεηαθνξάο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε 

δηαζπνξάο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή εμνπιηζκφ 

θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζην αλαιπηηθφ ζρέδην πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί ζηελ 

αδεηνδνηνχζα αξρή. 

11.Ο κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηειεθσληθά ην Ννζνθνκείν ζε πεξίπησζε δηαζπνξάο 

ησλ ΔΑΑΜ θαηά ηε ζπιινγή ή κεηαθνξά ηνπο. Αθνινχζσο ππνρξενχηαη εληφο 24 σξψλ λα εηδνπνηήζεη ηηο 

Υπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη Υγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο πεξηγξάθνληαο ην ζπκβάλ, ηηο ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ αζηνρία, ηηο ηπρφλ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ηελ ηπρφλ επηβάξπλζε ζηελ πγεία 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηε κέζνδν θαζαξηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο 

δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ δηαζθνξπίζηεθαλ. 

Γ)  Γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ Δπηθίλδπλωλ Απνβιήηωλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ) απαηηνχληαη 

λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ 

ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΑΜ, πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή 

ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε εηαηξεηψλ ή εηαηξία ζπιινγήο – κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ζχκβαζε κε 

πηζηνπνηεκέλε εηαηξία επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ. 

 

Γηα επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο απνζηείξωζεο: 

 

A) Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ή Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ), ζε 

ηζρχ. 

B)  Αδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ κε απνζηείξσζε, ζε ηζρχ. 

3) Υπεχζπλε δήισζε φπνπ λα δειψλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο, φηη κε δηθή ηνπ επζχλε ζα κεηαθέξεη ην ηειηθφ πξντφλ ζηνλ πιεζηέζηεξν ΦΥΤΑ ή ζε άιιν ρψξν, 

φπνπ ζα επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ηνπ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ε κεηαθνξά θαη ε ηειηθή δηάζεζε ηυν 

επεξεπγαζμένυν ΕΑΑΜ θα γίνεηαι βάζει ηηρ ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπυρ ιζσύει ζήμεπα. 

4) Βεβαίσζε ηειηθνχ απνδέθηε (ΦΥΤΑ), φηη απνδέρεηαη ηα απνζηεηξσκέλα απφβιεηα πξνο δηάζεζε ζην ΦΥΤΑ.   

5) Πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ, θαη ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο ηεο απνζηεηξσηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ έγθπξνπο θξαηηθνχο ή/θαη δηεζλείο θνξείο. 

6) Γηα κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο ή ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζπζηήκαηνο, ζα 

πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρεηηθά έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ηεξεί ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΤ αξ. 12740/00. 

7)  Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί έιεγρν κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

βηνινγηθψλ δεηθηψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη πνπ πιεξνχλ ηα 

17PROC006124909 2017-05-02

ΑΔΑ: 7ΓΟ44690ΒΥ-ΩΥΜ



πξνβιεπφκελα απφ ηα πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ ISO:11138/07. Να ππνβιεζεί έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη φηη νη 

ρξεζηκνπνηνχκελνη βηνινγηθνί δείθηεο πιεξνχλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα.  

8) Ο Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Αζθαιηζηήξην 

Σπκβφιαην ζε ηζρχ, θαηάιιειεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξνο ηξίηνπο θαη επαλαθνξάο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ζε πεξίπησζε δεκίαο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ Η.Π 13588/725/2006. 

9) Να ππνβιεζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζηειέρσζε κε ην αλαγθαίν θαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ, 

δηνηθεηηθφ, ηερληθφ, βνεζεηηθφ  πξνζσπηθφ, ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο θαλφλεο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Σηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη ε πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Τν ζχλνιν 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εηδηθεπκέλν, εθπαηδεπκέλν θαη λνκίκσο 

αζθαιηζκέλν. 

10) Να ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ φηη ε επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο απνζηείξσζεο είλαη 

ζχκθσλε κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ΚΥΑ 146163/2012 θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 4.3 «επεμεξγαζία κε 

απνζηείξσζε». 

 

 Όια ηα αλωηέξω ζηνηρεία πξνο απόδεημε εθπιήξωζεο ηωλ όξωλ απνδνρήο ηωλ δηαγωληδνκέλωλ 

(απαξάβαηνη όξνη), πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο 

 

Γηα επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο απνηέθξωζεο απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο 

επεμεξγαζίαο ησλ EAAM, πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε 

εηαηξεηψλ ή εηαηξία ζπιινγήο – κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ζχκβαζε κε πηζηνπνηεκέλε εηαηξία 

επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ. 

1) Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ή Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ), ζε 

ηζρχ. 

2)  Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζηαζεξήο κνλάδαο απνηέθξσζεο, ζε ηζρχ. 

3) Βεβαίσζε απνδνρήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ησλ Υγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

4) Ο Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο κε απνηέθξσζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

Αζθαιηζηήξην Σπκβφιαην ζε ηζρχ, θαηάιιειεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξνο ηξίηνπο θαη επαλαθνξάο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε δεκίαο. 

Όια ηα αλωηέξω ζηνηρεία πξνο απόδεημε εθπιήξωζεο ηωλ όξωλ απνδνρήο ηωλ δηαγωληδνκέλωλ 

(απαξάβαηνη όξνη), πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζην θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
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Γηαρείξηζε Μηθηώλ Δπηθίλδπλωλ Απόβιεηωλ  (ΜΔΑ) (πξώελ ΔΙΑ-ΜΣΥ) ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο : 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπιινγή, κεηαθόξηωζε-κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη ηειηθή δηάζεζε θαη 

δηελεξγείηαη από ζηαζεξή κνλάδα δηαρείξηζεο ΔΚΣΟ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδωλ.  

Η αλάζεζε, δελ απνθιείεη ηελ ζπλεξγαζία εηαηξεηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, κε εληαία θαη απφ θνηλνχ 

πξνζθνξά αλάιεςεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζηαδίνπ ηφζν ηεο κεηαθνξάο (απφ 

ην ρψξν ηεο ΥΜ πξνο ηε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο  πξνο ην 

ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο), φζν θαη ηεο ηειηθήο επεμεξγαζίαο απνηέθξσζεο ησλ ΜΔΑ.   

Πξνυπφζεζε ζηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ε πξνζθφκηζε εθαηέξσζελ ησλ κειψλ:   

έγγξαθσλ δειψζεσλ απνδνρήο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, 

θαηάζεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη  

ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ  ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  

Δίδνο ζύκβαζεο: Δηήζηα 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πνζνηήηωλ απνβιήηωλ θαη' έηνο αλά Τγεηνλνκηθή Μνλάδα, ζε θηιά:  

Υγειονομική Μονάδα Εηήζια ποζόηηηα ζε Kg 

ΓΝ Καζηοπιάρ  10 

 

Αλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ κειινληηθά πξνθχςεη παξαγσγή ΜΔΑ, ε δηαρείξηζή ηνπο ζα 

ππαρζεί απηφκαηα ζηελ ελ ιφγσ δηαθήξπμε.  

Τα δηαρσξηζκέλα ΜΔΑ, ζα ηνπνζεηνχληαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζπζθεπαζία θφθθηλνπ ρξψκαηνο φρη απφ PVC.   

 

Τπνινγηζκόο Κόζηνπο ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο: ηηκή ζε επξψ / θηιφ παξαγφκελσλ απνβιήησλ 

πξνο επεμεξγαζία.  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

Με βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (ΦΔΚ Β' 1537/2012) σο επεμεξγαζία ησλ  Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 

θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο ηεο απνηέθξωζεο.  

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΜΔΑ κε απνηέθξσζε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ΚΥΑ 22912/1117/2005  θαη 

146163/1537/2012. 

 

Α) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΝΣΟ ΣΗ  ΚΑΘΔ 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ επζχλε, πξνζσπηθφ θαη θφζηνο, ςπθηηθ’Ο  ζάιακν, 

γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΜΔΑ, ν νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ππνδεηθλπφκελν ρψξν 

απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γηα ηελ πξνζσξηλή  απνζήθεπζε  ησλ απνβιήησλ ζα 

δηαηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν εηδηθφο ςπθηηθφο ζάιακνο θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο, ζηελ πνζφηεηα θαη κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ςχμεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ο ζάιακνο (άλσ ησλ 1500 lt) ζα θέξνπλ 

ελζσκαησκέλν κεραληζκφ δχγηζεο ησλ απνβιήησλ. Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θνξεηφ 

δηαθξηβσκέλν δπγφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ δπγψλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνλ κεγάιν ςπθηηθφ 

ζάιακν, κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε βιάβε απηή. 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ θαη ηνπ κεραληζκνχ 

δχγηζεο, κφιηο ιάβεη ζρεηηθή εηδνπνίεζε απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ.  

Τα λνζνθνκεία δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν ησλ δπγψλ 

απφ επίζεκν θξαηηθφ θνξέα. Τν πηζαλφ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

Υγειονομική Μονάδα Ψςκηικοί 

θάλαμοι ππορ 

εγκαηάζηαζη 

Χυπηηικόηηη

α 

Δςναηόηηη

α τύξηρ 

ΓΝ Καζηοπιάρ  1 

καηατύκηηρ 

200 lt ≤ 0οC 

 

2. Σηνλ Χπθηηθφ ζάιακν ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά φια ηα παξαγφκελα ΜΔΑ ησλ 

ΥΜ, ζε ζπζθεπαζία αλάινγε ηεο θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ ΦΔΚ 

Β' 1537/2012. 

3. Ο ςπθηηθφο ζάιακνο ζα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο:  

α. Καηαζθεπή απφ πιηθά πςειήο αλζεθηηθφηεηαο κε αληνρή ζηελ νμείδσζε. 

β. Τνηρψκαηα αζθαιείαο κε κφλσζε.  

γ. Δζσηεξηθφ ρψξν απφ αλνμείδσην ράιπβα ή βακκέλν κε ρξψκα πςειήο αληνρήο θαη αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν 

κε θαηάιιειν εληζρπκέλν ππφζηξσκα (κεηαιιηθφ ή βηνκεραληθνχ  ηχπνπ).   

δ. Πφξηεο αζθαιείαο κε πφκνιν αλνίγκαηνο εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, αεξνζηεγέο θιείζηκν θαη δπλαηφηεηα 

θιεηδψκαηνο. 

ε. Θεξκφκεηξν ζε πξνζηηφ ζεκείν γηα ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ  θαη 

ζεξκνζηάηε αζθαιείαο. 

ζη. Φσηηζκφ κε αδηάβξνρεο ιπρλίεο, πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη κε ην άλνηγκα ησλ ζπξψλ 

δ. Απηφλνκν ζχζηεκα ςχμεο κε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο < 5 βαζκψλ C θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζηνπο 0 

βαζκνχο C γηα  ηηο πεξηπηψζεηο ζπληήξεζεο ησλ ΜΔΑ επηπιένλ ρξφλνπ απνζήθεπζεο (άλσ ησλ 5 εκεξψλ) ζε 

έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

ε. Δμσηεξηθέο ζχξεο κε ην δηεζλέο ζχκβνιν ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη επηθίλδπλνπ θαη ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα 

Απφβιεηα». 

ζ. Ξερσξηζηή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζε κεηαιιηθφ εμσηεξηθφ πίλαθα ειέγρνπ, κε ξπζκηδφκελν 

ζεξκνζηάηε, αληηειεθηξνπιεμηαθφ δηαθφπηε κε κηθξναπηφκαηε αζθάιεηα θαη ζηεγαλφ ξεπκαηνιήπηε  

βηνκεραληθνχ  ηχπνπ.    

 

4. Απφ ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν ηα παξαγφκελα ΜΔΑ ζα κεηαθνξηψλνληαη απφ ππάιιειν ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο 

παξνπζία ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ ηεο Υ.Μ., ζε θαηάιιειν φρεκα κεηαθνξάο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηελ 

ζηαζεξή κνλάδα ηειηθήο  επεμεξγαζίαο θαη πεξαηηέξσ δηάζεζεο,  εθηφο Υγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ. 

5. Ο ςπθηηθφο ζάιακνο θαη ν ζηελφο πεξηβάιισλ ρψξνο ζα θαζαξίδεηαη θαη ζα απνιπκαίλεηαη απφ ππάιιειν 

ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ζα παξαιακβάλνληαη ηα ΜΔΑ. 
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Β) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΙΚΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΑΘΔ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

Γηα ηε κεηαθνξά κηθηψλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ (ΜΔΑ), απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ηα απαηηνχκελα εθ ηεο ζρεηηθήο  ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ησλ ΜΔΑ πνπ ζα ππνβάιιεη 

πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε Δηαηξεηψλ:  

α) Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ Απφβιεησλ (ΜΔΑ) ζε ηζρχ, πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηηο πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν. Η  

άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 146163/2012. 

β) Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ λνκίκνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο  ΜΔΑ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο 

κεηαθνξάο ησλ ΜΔΑ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΜΔΑ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

γ) Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ λνκίκνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΜΔΑ ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη φια ηα νρήκαηα-ςπγεία κεηαθνξάο πνπ ζα 

δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία θαη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 104/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο 

Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 19403/1388/08/2008 θαη ηζρχεη, εθφζνλ απαηηείηαη . Δπίζεο λα δειψλεηαη φηη φινη νη 

νδεγνί πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη θάηνρνη 

πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη φηη θάζε 

ζρεηηθή παξέθθιηζε ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Να θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα, νη νδεγνί θαη ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζε θάζε ΥΜ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ππνβιεζνχλ νη πηζηνπνηήζεηο ADR γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο νδεγνχο θαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα. Δπίζεο, λα δεζκεπηεί ν αλάδνρνο φηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο άιισλ νδεγψλ ή/θαη 

άιισλ νρεκάησλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα παξάζρεη ηηο πξφζζεηεο πηζηνπνηήζεηο ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

δ) Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο φηη δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία ηα 

Μηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο ηνπο. 

ε) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΜΔΑ  ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.γ)2. Τνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.4042/2012. Σην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην λα 

πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο πνπ θαιχπηνληαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο ησλ πξνο 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Δπίζεο, λα αλαγξάθεηαη φηη ε θάιπςε αθνξά 

ζε δεκίεο πξνο ηξίηνπο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε 

δεκίαο. 

ζη) Σχκβαζε ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΜΔΑ κε πηζηνπνηεκέλν Σχκβνπιν Αζθαιείαο γηα 

ηελ Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (ΣΑΜΔΔ) ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΔΚ 

1350/B'). 
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δ) Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγψλ ΙΦ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΥΑ 11383/840/2007 

«Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ 309/Β/7−3−07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΥΑ Α1/νηθ/27683/2320/2008 

(ΦΔΚ Β΄ 948). Τα  νρήκαηα  απηά  ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.4.1 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΥΑ 146163/1537/2012.  

ε) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR (αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ), ησλ 

νδεγψλ πνπ ζα δηελεξγνχλ ηελ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ην απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε ησλ 

νδεγψλ κε ηελ εηαηξεία (αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ).  

ζ) Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 θαη ηα 

παξαηήκαηα ηεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, φπσο ηζρχνπλ 

ζήκεξα. 

η) Οη εηδηθνί πηζηνπνηεκέλνη πεξηέθηεο γηα ηα ζηεξεά θαη ηα πγξά ΜΔΑ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ ΥΜ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (θπηία hospital box 60 ιίηξσλ, αλζεθηηθά κπηηφληα 20-25 ιίηξσλ θιπ), ζα παξαζρεζνχλ 

δσξεάλ ηεο ΥΜ, ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν.  Οη 

πεξηέθηεο απηνί ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012, 

ζην Παξάξηεκα Ι, ζηελ παξάγξαθν 1.2. Να θαηαηεζνχλ νη αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο ησλ πεξηεθηψλ πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ. 

ηα) Σρέδην δηαρείξηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ εληφο 

θαη εθηφο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ φπσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ 

απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή επεμεξγαζία (δηαξξνέο πιηθψλ ζην πεξηβάιινλ, αηπρήκαηα πξνζσπηθνχ, θ.ιπ.). 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΔΑ 

 

1. Τα πξνο απνηέθξσζε ΜΔΑ, ζα ζπζθεπάδνληαη είηε ζε ραξηνθπηία ηχπνπ HOSPITAL BOX ρσξεηηθφηεηαο 

60 lt (ζηεξεά) είηε ζε εηδηθά πηζηνπνηεκέλα κπηηφληα θαη κεηά ζε ραξηνθπηία (πγξά). Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπζθεπαζίεο ζα ηνπνζεηνχληαη εθ λένπ ζε δεχηεξεο ζαθνχιεο θφθθηλνπ ρξψκαηνο (φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 ζην Παξάξηεκα Ι, ζηελ παξάγξαθν 1.2.2) θαη ζα ζθξαγίδνληαη κε θιείζηξν, 

γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ δηαξξνψλ.    

2. Σπρλφηεηα θφξησζεο ησλ ΜΔΑ, απφ θάζε Υγεηνλνκηθή Μνλάδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 

Υγειονομική Μονάδα Σςσνόηηηα αποκομιδήρ ΜΕΑ 

ΓΝ Καζηοπιάρ  1 θοπά ηο μήνα 

 

3. Γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ ΜΔΑ ζα εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο εμήο απαηηήζεηο:  ηεο  Δπξσπατθήο  

Σπκθσλίαο  γηα  ηηο  Οδηθέο  κεηαθνξέο  (Accord European relative au transport international des 

merchandises Dangereuses par Route  –ADR),  ηνπ  Γηεζλνχο Κψδηθα Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ (International 

Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), ηνπ  Καλνληζκνχ  γηα  

ηηο  δηεζλείο  ζηδεξνδξνκηθέο  κεηαθνξέο  επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (RID), ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο 
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Αεξνκεηαθνξψλ (International Air Transport Association- IATA) θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο (International Civil Aviation Organisation-ICAO), αλάινγα ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο θαη φπνπ 

απαηηείηαη. Πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο ζπζθεπαζίαο απνηειεί ε ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ σο πξνο 

ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο, θαη θιάζε θαη αξηζκφ UN. Οη ζπζθεπαζίεο ζα θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε 

ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ  εχθνιε  αλαγλψξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο.  

4.  Οη  εκέξεο  πνπ  ην  κεηαθνξηθφ  φρεκα  ζα επηζθέπηεηαη  ηελ ΥΜ, ζα πξνζδηνξηζηνχλ  απνθιεηζηηθά  απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα θαηαγξαθνχλ ζηε ζχκβαζε θαη ζα ηεξνχληαη απζηεξά απφ ηνλ αλάδνρν,  θαζ’ 

φιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο ζχκβαζεο. Η παξαιαβή ησλ ΜΔΑ ζα γίλεηαη πάληα απφ Γεπηέξα-Παξαζθεπή ζε πξσηλφ 

σξάξην θαη δε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ θξάηνπο. 

5. Η ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα. Θα εθδίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν αλαιπηηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ηηο πνζφηεηεο ΜΔΑ πνπ παξαιήθζεθαλ ζε θάζε εκεξνκελία απφ ηελ ΥΜ θαη ζα ζπλνδεχνπλ 

ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην. 

6. Ο αλάδνρνο ζα δπγίδεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηελ πνζφηεηα ησλ ΜΔΑ, παξνπζία αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Τν Ννζνθνκεία δηαηεξΔΊ ην δηθαίσκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν 

ησλ δπγψλ απφ επίζεκν θξαηηθφ θνξέα. Τν πηζαλφ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

7.  Σχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 γηα ηα ΜΔΑ πνπ κεηαθέξνληαη θαη 

επεμεξγάδνληαη εθηφο ΥΜ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ην επίζεκν έληππν αλαγλψξηζεο κε βάζε ην ππφδεηγκα 

ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ΚΥΑ146163/1537/2012. Τν έληππν απηφ ζα ζπλνδεχεη ηα απφβιεηα ζε θάζε εξγαζία 

ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο εληφο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ε κνξθή ηνπ ζα είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ παξ. 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. Η έθδνζε ηνπ εληχπνπ απηνχ, ζα γίλεηαη κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. Σην 

ηέινο θάζε κήλα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέθεη ζηελ ΥΜ ηα αληίηππα, κε ζπκπιεξσκέλν ην πεδίν 

πνπ αθνξά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπο.  

8. Τν πξνζσπηθφ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο ησλ ΜΔΑ, πνπ ζα  ρεηξίδεηαη ηα  απφβιεηα, 

ζα θέξεη εηδηθή πξνζηαηεπηηθή έλδπζε, πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε. Δπίζεο ν αλάδνρνο κεηαθνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηδηαίηεξα έλαληη ηεηάλνπ θαη επαηίηηδαο Β. Κάζε παξάιεηςε ηέηνηνπ είδνπο πνπ 

εθζέηεη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζε θίλδπλν, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. 

9. Ο κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηειεθσληθά ην Ννζνθνκείν ζε πεξίπησζε δηαζπνξάο 

ησλ ΜΔΑ θαηά ηε ζπιινγή ή κεηαθνξά ηνπο. Αθνινχζσο ππνρξενχηαη εληφο 24 σξψλ λα εηδνπνηήζεη ηηο 

Υπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη Υγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο πεξηγξάθνληαο ην ζπκβάλ, ηηο ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ αζηνρία, ηηο ηπρφλ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ηελ ηπρφλ επηβάξπλζε ζηελ πγεία θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, ηε κέζνδν θαζαξηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ 

απνβιήησλ πνπ δηαζθνξπίζηεθαλ. 

 

Γηα επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο απνηέθξωζεο απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά  

ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο  

επεμεξγαζίαο ησλ ΜΔΑ, πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε  

εηαηξεηψλ ή εηαηξία ζπιινγήο – κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ζχκβαζε κε πηζηνπνηεκέλε εηαηξία επεμεξγαζίαο 

 ΜΔΑ. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα ίδηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο  

δηαθήξπμεο πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ΔΑΑΜ κε απνηέθξσζε. 
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Γηαρείξηζε Άιιωλ Δπηθίλδπλωλ Απόβιεηωλ (ΑΔΑ) (πξώελ ΔΙΑ-ΣΥ) ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο : 

 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπιινγή, κεηαθόξηωζε-κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη ηειηθή 

δηάζεζε θαη δηελεξγείηαη από ζηαζεξή κνλάδα δηαρείξηζεο ΔΚΣΟ Τγεηνλνκηθώλ 

Μνλάδωλ.  

 

Σηελ Υγεηνλνκηθή Μνλάδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο παξάγνληαη ελδεηθηηθά ηα πην θάησ Άιια Δπηθίλδπλα 

Απφβιεηα (ζηεξεά θαη πγξά) : αθεηφλε, αιθνφιεο, ζεητθφ νμχ, πδξνρισξηθφ νμχ, ακκσλία, μπιφιε, 

θνξκακίδην, βξσκηνχρν αηζίδην, πεςίλε, παξαθνξκαιδευδε, θαηλφιε, ρισξνθφξκην, 

ηεηξαρισξάλζξαθαο, ρισξίλε, απμεηηθνί παξάγνληεο, ππνιείκκαηα ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζε γπάιηλα 

θηαιίδηα θαη θηάιεο νξψλ, αηνκηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλαζχζηαζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, Dimethyl Sulfoxide (DMSO), δηάθνξεο ρξψζεηο 

(Giemsa, May-Grunwald, Tryphan Blue θιπ), απνιπκαληηθά πγξά (γινπηαξαιδευδε, ππεξνμηθφ νμχ, 

νξζνθζαιδευδε), κηθξνπνζφηεηεο ιεγκέλσλ θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ. 

Πξνο ην παξφλ ζηελ ΥΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ παξάγνληαη ΑΔΑ. Αλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ελ 

ιφγσ ΥΜ κειινληηθά πξνθχςεη παξαγσγή ΑΔΑ, ε δηαρείξηζή ηνπο ζα ππαρζεί απηφκαηα ζηελ ελ ιφγσ 

δηαθήξπμε.  

Η δηαρείξηζε ησλ ΑΔΑ πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ηε ζπιινγή, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζήκαλζε, ηε κεηαθνξά, 

ηελ  απνζήθεπζε ελ αλακνλή πεξαηηέξσ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή δηάζεζή 

ηνπο. 

Οη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ, ζα πξέπεη λα αθνξνχλ εληαία φιεο ηηο 

αλσηέξσ εξγαζίεο. 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα δνζνύλ αλά θηιό απνβιήηωλ (γηα ζηεξεά θαη πγξά). 

Η ηηκή απηή αθνξά κηθηό βάξνο απνβιήηωλ, κε ζπλππνινγηζκό θαη ηεο ζπζθεπαζίαο-

πεξηέθηε. 

Η αλάζεζε, δελ απνθιείεη ηε ζπλεξγαζία εηαηξεηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, κε εληαία θαη απφ 

θνηλνχ πξνζθνξά γηα ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ απφ ηελ ΥΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιά θαη γηα 

ηε δηαρείξηζε/ηειηθή δηάζεζε ηνπο.   

Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ε πξνζθφκηζε εθαηέξσζελ ησλ κειψλ:   

1. έγγξαθσλ δειψζεσλ απνδνρήο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, 

2. θαηάζεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη  

3. ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ  ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πνζνηήηωλ απνβιήηωλ θαη' έηνο αλά Τγεηνλνκηθή Μνλάδα,  ζε θηιά, 

θαζώο θαη ζπρλόηεηα απνθνκηδήο ζύκθωλα κε ηνλ παξαθάηω πίλαθα:  

Υγειονομική Μονάδα Εηήζια 

ποζόηηηα  ζε Kg 

Σςσνόηηηα αποκομιδήρ ΑΕΑ 

ΓΝ Καζηοπιάρ  10 1 θοπά ηο σπόνο 
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Να πξνζθνκηζηεί απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΑ ππεχζπλε δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

παξαθάησ ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο:  

 

1) ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΔΚ η. Β΄ 1537/8.5.2012) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 

πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ»  

2) Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ η.Α΄ 160/16.10.86) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/02 ην Ν. 4014/2011 θαη ην Ν. 4042/2012.  

3) ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΔΚ η.Β΄ 383/28.3.06) «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα 

επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991.Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ΄αξηζκ. 

19396/1545/1997 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ»(Β604).  

4) ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΔΚ η. Β΄ 791/30.6.2006)»Έγθξηζε Γεληθψλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ’ αξηζκ. 

13588/725 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ θιπ» (Β΄ 383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο νδεγίαο 

91/156/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991»  

5) Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1013/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 14εο 

Ινπλίνπ 2006 γηα ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ.  

6) Ν. 2203/1994 (ΦΔΚ η. Α΄ 58/15.4.94) «Κχξσζε ηεο Σχκβαζεο ηεο Βαζηιείαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ θηλήζεσλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο»  

7) Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ (Δ.Κ.Α.) ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο απφθαζεο 

2000/532/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο Απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ 

ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ.  

8) ΚΥΑ 22912/1117 (ΦΔΚ η. Β’ 759/6.6.2005) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ»  

9) ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΔΚ η. Β’ 287/2.3.2007) «Έγθξηζε Δζληθνχ Σρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ (ΔΣΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ.Α) ηεο ππ’ αξηζκ. 13588/725 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θιπ»(Β’ 383) θαη 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο ππ’ αξηζκ. 91/156/ΔΚ νδεγίαο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991.Τξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 13588/725/2006 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ...θιπ»(Β’ 383) θαη 

ηεο ππ’ αξηζκ. 24944/1159/2006 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Έγθξηζε Γεληθψλ Τερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ...θιπ»(Β’ 791).  

10) ΚΥΑ 19403/1388/08 (ΦΔΚ η. Β’ 781/2.5.2008) «Τξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 104/1999 (Α’ 113) ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2003/28/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Απξηιίνπ 2003, ηεο 

Οδεγίαο 2004/111/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2004 θαη ηεο Οδεγίαο 2006/89/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 2006 γηα ηελ ηέηαξηε, Πέκπηε θαη έθηε πξνζαξκνγή αληίζηνηρα, ζηελ 

ηερληθή πξφνδν ηεο Οδεγίαο 94/55/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ»  
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11) Δγθχθιηνο ππ. Αξηζκ. Πξση. 29960/3800/15.6.2012 ΥΠΔΚΑ Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο ΑΥΜ.  

12) ΥΑ 52167/4683/20.1.2012 πεξί εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΑΔΑ 

 

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ) απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ηα απαηηνχκελα εθ ηεο ζρεηηθήο  ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά 

κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε Δηαηξεηψλ: 

α) Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απφβιεησλ  (ΑΔΑ) ζε ηζρχ, πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηηο πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν. Η  

άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 146163/2012. 

β) Σε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ εθαξκφδνληαη ηα  αλαθεξφκελα ζην  θεθάιαην 1, 

παξ. 1.3 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο  απφθαζεο 24944/1159/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη απαηηείηαη λα 

ππνβιεζεί ε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε ηνπ ΥΠΔΚΑ γηα δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά. 

γ) Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ λνκίκνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο  ΑΔΑ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο 

κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ πνπ παξάγνληαη απφ φιεο ηηο Υγεηνλνκηθέο Μνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή  θαη φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ 

ΑΔΑ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

δ) Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ λνκίκνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΑΔΑ ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη φια ηα νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ ζα 

δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία θαη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 104/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο 

Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 19403/1388/08/2008 θαη ηζρχεη, εθφζνλ απαηηείηαη . Δπίζεο λα δειψλεηαη φηη φινη νη 

νδεγνί πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη θάηνρνη 

πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη φηη θάζε 

ζρεηηθή παξέθθιηζε ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Αλ γηα ηα παξαγφκελα είδε ΑΔΑ δελ 

απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπο θαηά ADR, λα θαηαηεζεί ζρεηηθή γξαπηή ηεθκεξίσζε. 

Να θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα, νη νδεγνί θαη ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηελ ΥΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ππνβιεζνχλ νη πηζηνπνηήζεηο ADR γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο νδεγνχο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα. Δπίζεο, λα δεζκεπηεί ν αλάδνρνο φηη ζε πεξίπησζε 

ρξήζεο άιισλ νδεγψλ ή/θαη άιισλ νρεκάησλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα παξάζρεη ηηο πξφζζεηεο 

πηζηνπνηήζεηο ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ε) Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο/δηάζεζεο ησλ ΑΔΑ,  φηη δέρεηαη 

πξνο επεμεξγαζία ηα ΑΔΑ ηεο Υγεηνλνκηθήο Μνλάδαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ αδεηνδνηεκέλε 

εηαηξεία κεηαθνξάο ηνπο. 

ζη) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΑΔΑ ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.γ)2. Τνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.4042/2012. Σην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην λα 

πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο πνπ θαιχπηνληαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο ησλ πξνο 
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δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Δπίζεο, λα αλαγξάθεηαη φηη ε θάιπςε αθνξά 

ζε δεκίεο πξνο ηξίηνπο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε 

δεκίαο. Σε πεξίπησζε πνπ εθηειείηαη θαη δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ησλ ΑΔΑ, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην λα 

πξνβιέπεη θαη ηελ πεξίπησζε απηή, κε αλάινγε αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο αζθάιηζεο. 

δ) Σχκβαζε ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΑΔΑ κε πηζηνπνηεκέλν Σχκβνπιν Αζθαιείαο γηα ηελ 

Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (ΣΑΜΔΔ) ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΔΚ 1350/B'). 

ε) Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγψλ ΙΦ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΥΑ 11383/840/2007 

«Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ 309/Β/7−3−07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΥΑ Α1/νηθ/27683/2320/2008 

(ΦΔΚ Β΄ 948). Τα  νρήκαηα  απηά  ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.4.2 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΥΑ 146163/1537/2012. Να θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο ΥΜ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη λα ππνβιεζνχλ νη άδεηεο θπθινθνξίαο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα. Δπίζεο, λα δεζκεπηεί ν 

αλάδνρνο φηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο άιισλ νρεκάησλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα παξάζρεη ηηο πξφζζεηεο 

άδεηεο θπθινθνξίαο ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ζ) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR (αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ), ησλ 

νδεγψλ πνπ ζα δηελεξγνχλ ηελ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ην απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε ησλ 

νδεγψλ κε ηελ εηαηξεία (αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ).  

η) Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 θαη ηα 

παξαηήκαηα ηεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, φπσο ηζρχνπλ 

ζήκεξα. 

ηα) Οη πεξηέθηεο γηα ηε ζπιινγή θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΑΔΑ εληφο ΥΜ (βαξέιηα, κπηηφληα, θπηία 

hospital box θιπ) ζα πξνζθέξνληαη δσξεάλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε θάζε ΥΜ ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα. Οη 

πεξηέθηεο απηνί ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012, 

ζην Παξάξηεκα Ι, ζηηο παξαγξάθνπο 1.1.2.2 θαη 1.2. Να θαηαηεζνχλ νη αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο γηα θάζε 

είδνο πεξηέθηε πνπ ζα παξαζρεζεί. Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη δσξεάλ νπνηνδήπνηε άιιν 

πιηθφ απαηηεζεί γηα ηε ζπζθεπαζία θαη ηε ζήκαλζε ησλ απνβιήησλ ελ φςεη ηεο κεηαθνξάο ηνπο εθηφο ΥΜ. 

ηβ) Σρέδην δηαρείξηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ εληφο 

θαη εθηφο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ φπσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ 

απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή επεμεξγαζία (δηαξξνέο πιηθψλ ζην πεξηβάιινλ, αηπρήκαηα πξνζσπηθνχ, θ.ιπ.). 

 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΑΔΑ 

 

1. Τα πξνο κεηαθνξά ΑΔΑ, ζα ζπζθεπάδνληαη ζηνπο θαηάιιεινπο πηζηνπνηεκέλνπο πεξηέθηεο θαη ζα 

απνκαθξχλνληαη απφ ην Ννζνθνκείν κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ κεηαθνξέα.    

2. Γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ ΑΔΑ ζα εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο εμήο απαηηήζεηο: ηεο Δπξσπατθήο Σπκθσλίαο γηα 

ηηο Οδηθέο κεηαθνξέο  (Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses 

par Route  –ADR),  ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ (International Maritime 

Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), ηνπ  Καλνληζκνχ γηα ηηο δηεζλείο 
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ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (RID), ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ 

(International Air Transport Association- IATA) θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 

(International Civil Aviation Organisation-ICAO), αλάινγα ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο θαη φπνπ απαηηείηαη. 

Πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο ζπζθεπαζίαο απνηειεί ε ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά 

ηνπο, θαη θιάζε θαη αξηζκφ UN. Οη ζπζθεπαζίεο ζα θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ 

εχθνιε αλαγλψξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο.  

3. Σε πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο (π.ρ. φηαλ κέξνο ηεο κεηαθνξάο εθηειείηαη νδηθψο θαη κέξνο 

απηήο δηα ζαιάζζεο), ηα απφβιεηα ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κε ηξφπν ψζηε λα αθνινπζείηαη ην 

ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα  επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο κεηαθνξάο. 

4. Η παξαιαβή ησλ ΑΔΑ ζα γίλεηαη πάληα απφ Γεπηέξα-Παξαζθεπή ζε πξσηλφ σξάξην θαη δε ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ θξάηνπο.  

5. Η ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε παξαιαβή απνβιήησλ. Θα εθδίδεηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο πνζφηεηεο απνβιήησλ πνπ παξαιήθζεθαλ απφ 

ηελ ΥΜ θαη ζα εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην. 

6. Ο αλάδνρνο ζα δπγίδεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηελ πνζφηεηα ησλ ΑΔΑ, παξνπζία αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηεο 

ΥΜ. Η παξαιαβή ησλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ρψξν εληφο ηνπ νπνίνπ απνζεθεχνληαη 

πξνζσξηλά θαη ε δχγηζή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη  ζε δηαθξηβσκέλν θνξεηφ ειεθηξνληθφ δπγφ πνπ 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο ζε θάζε παξαιαβή απνβιήησλ, παξνπζία ησλ εληεηαικέλσλ 

ππαιιήισλ ηεο ΥΜ θαη εθεί ζα εθδίδεηαη θαη ην ηειηθφ δπγνιφγην. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ 

αλάδνρν εηαηξεία, ηα ΑΔΑ ζα βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηεο ΥΜ, 

πξνζβάζηκν γηα θνξηεγφ φρεκα. Τν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα 

πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ δπγψλ απφ επίζεκν θξαηηθφ θνξέα. Τν πηζαλφ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζα 

επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

7. Σχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 146163/1537/2012 γηα ηα ΑΔΑ πνπ κεηαθέξνληαη θαη επεμεξγάδνληαη 

εθηφο ΥΜ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ην επίζεκν έληππν αλαγλψξηζεο κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο ΚΥΑ146163/1537/2012. Τν έληππν απηφ ζα ζπλνδεχεη ηα απφβιεηα ζε θάζε εξγαζία 

ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο εληφο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ε κνξθή ηνπ ζα είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ παξ. 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. Η έθδνζε ηνπ εληχπνπ απηνχ, ζα γίλεηαη κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά 

απφ θάζε παξαιαβή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέθεη ζηελ ΥΜ ηα αληίηππα, κε ζπκπιεξσκέλν ην 

πεδίν πνπ αθνξά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπο.  

8. Σε πεξίπησζε κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ ζε ζηαζκφ κεηαθφξησζεο (πνπ πιεξνί ηηο νξηζζείζεο απφ ηελ ΚΥΑ 

24944/1159/2006 πξνδηαγξαθέο), ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη θαη λα απνζηείιεη ζηελ ΥΜ βεβαίσζε 

γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ΑΔΑ ελ αλακνλή πεξαηηέξσ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ή έλαξμεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο 

ζην εμσηεξηθφ. 

9. Σε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, κε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία πνπ εδξάδεη ζην 

εμσηεξηθφ, γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ ΑΔΑ, ε ηειεπηαία ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ νξηζηηθήο δηάζεζεο/ηειηθήο θαηαζηξνθήο ησλ απνβιήησλ (Certificate of Disposal), 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο θαη αιινδαπέο αξρέο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

10. Τν  πξνζσπηθφ  ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ,  πνπ  ζα  ρεηξίδεηαη ηα  

απφβιεηα, ζα θέξεη εηδηθή πξνζηαηεπηηθή έλδπζε θαη κάζθα, αλάινγε ησλ ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ, 
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πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Κάζε παξάιεηςε ηέηνηνπ είδνπο 

πνπ εθζέηεη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζε θίλδπλν, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. 

11. Ο κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ ΥΜ ζε πεξίπησζε δηαζπνξάο ησλ ΑΔΑ θαηά ηε 

ζπιινγή ή κεηαθνξά ηνπο. Αθνινχζσο ππνρξενχηαη εληφο 24 σξψλ λα εηδνπνηήζεη ηηο Υπεξεζίεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Υγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο πεξηγξάθνληαο ην ζπκβάλ, ηηο ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ αζηνρία, ηηο ηπρφλ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ηελ ηπρφλ επηβάξπλζε ζηελ πγεία 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηε κέζνδν θαζαξηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο 

δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ δηαζθνξπίζηεθαλ. 

12. Η αλάδνρνο εηαηξεία κεηαθνξάο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε 

δηαζπνξάο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή εμνπιηζκφ 

θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζην αλαιπηηθφ ζρέδην πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί ζηελ 

αδεηνδνηνχζα αξρή. 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΔΑ 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ Άιιωλ Δπηθίλδπλωλ Απνβιήηωλ (ΑΔΑ) εθηόο ηεο απνηέθξωζεο, 

απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά 

θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο επεμεξγαζίαο ησλ ΑΔΑ, πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή 

ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε εηαηξεηψλ ή εηαηξία ζπιινγήο – κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ζχκβαζε κε 

πηζηνπνηεκέλε εηαηξία επεμεξγαζίαο ΑΔΑ. 

1. Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ή Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ), ζε  

ηζρχ. Σε πεξίπησζε χπαξμεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο θαη ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο ησλ ΑΔΑ, λα ππνβιεζνχλ  

ΑΔΠΟ θαη γηα ηηο δχν. 

2. Αδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο, ζε ηζρχ. Σε πεξίπησζε χπαξμεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο  

θαη ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο ησλ ΑΔΑ, λα ππνβιεζνχλ άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηηο δχν. 

3. Υπεχζπλε δήισζε φπνπ λα δειψλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηειηθνχ  

πξντφληνο, φηη κε δηθή ηνπ επζχλε ζα κεηαθέξεη ην ηειηθφ πξντφλ ζε ρψξν φπνπ ζα επηηξέπεηαη ε δηάζεζε  

ηνπ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ε κεηαθνξά θαη ε ηειηθή δηάζεζε ζα γίλεηαη βάζεη ηεο ΚΥΑ  

146163/1537/2012 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

4. Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ΑΔΑ ζε ηζρχ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.γ)2. Τνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.4042/2012. Σην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην λα πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο πνπ θαιχπηνληαη, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο ησλ πξνο δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο. Δπίζεο, λα αλαγξάθεηαη φηη ε θάιπςε αθνξά ζε δεκίεο πξνο ηξίηνπο θαη ηελ επαλαθνξά 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε δεκίαο.  

5. Να ππνβιεζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζηειέρσζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε ην αλαγθαίν θαη  

εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ, δηνηθεηηθφ, ηερληθφ, βνεζεηηθφ  πξνζσπηθφ, ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο πιένλ 

ζχγρξνλνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Σηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα  

δηαθπιάζζεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή εζληθή θαη  

θνηλνηηθή λνκνζεζία. Τν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εηδηθεπκέλν,  

εθπαηδεπκέλν θαη λνκίκσο αζθαιηζκέλν. 
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6. Αλ γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ ΑΔΑ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε αλάινγε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία ηνπ  

εμσηεξηθνχ, λα πξνζθνκηζηνχλ δηθαηνινγεηηθά πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ απνδνρή ζπλεξγαζίαο ηεο εηαηξείαο  

απηήο κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία ηεο εκεδαπήο θαη βέβαηα λα πξνζθνκηζηεί ε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο  

αιινδαπήο εηαηξείαο. Όια απηά ηα δηθαηνινγεηηθά λα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ πξσηφηππε μελφγισζζε έθδνζε  

αιιά θαη ζε επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. 

Δίλαη επηζπκεηή ε θαηά ISO ή TUV πηζηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο. 

7. Με βάζε ηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν παξαγφκελσλ ΑΔΑ ησλ Υγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ, λα πξνζθνκηζηεί 

πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πξνηεηλφκελν ηξφπν δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο/δηάζεζεο αλά είδνο θαη ηελ 

θαηάιιειφηεηά ηνπ γηα ην εθάζηνηε είδνο ΑΔΑ. 

 

Γηα επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο απνηέθξωζεο απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο 

επεμεξγαζίαο ησλ ΑΔΑ, πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε 

εηαηξεηψλ ή εηαηξία ζπιινγήο – κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ζχκβαζε κε πηζηνπνηεκέλε εηαηξία επεμεξγαζίαο 

ΑΔΑ. 

1) Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ή Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ), ζε 

ηζρχ. 

2) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζηαζεξήο κνλάδαο απνηέθξσζεο, ζε ηζρχ. 

3) Βεβαίσζε απνδνρήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ηεο Υγεηνλνκηθήο Μνλάδαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

4) Ο Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο κε απνηέθξσζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

Αζθαιηζηήξην Σπκβφιαην ζε ηζρχ, θαηάιιειεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξνο ηξίηνπο θαη επαλαθνξάο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε δεκίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 

Ονομασία Σράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΣΚ FAX) …………        Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

ΕΤΡΨ …………………………………. 

 

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡ………………………………….. 

ΕΤΡΨ …………………………… 

 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΤΡΨ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με 

Α.Υ.Μ…………………….και Δ/νση ………………………………………………………. για τη συμμετοχή της 

στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………                           για την προμήθεια 

………………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 

ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

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

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

ημερομηνία λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

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

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

που έχει καθορισθεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας. 

17PROC006124909 2017-05-02

ΑΔΑ: 7ΓΟ44690ΒΥ-ΩΥΜ



ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ  ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Ονομασία Σράπεζας…………………….. 

Κατάστημα               ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Σ.Κ. fax)             

                                                         

                                                                    Ημερομηνία έκδοσης…………… 

                                                                    ΕΤΡΨ ……………………………. 

Προς  

Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΜΑΤΡΙΨΣΙΗ- 

ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΚ 52 100 

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ  ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡ. ……………..….…… ΕΤΡΨ ………….… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΤΡΨ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας………………………………………………………….με 

Α.Υ.Μ…………………… 

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 

όρων τη με αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια 

……………………………… (αρ. διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη αναγκών του 

…………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Υ.Π.Α. αξίας 

…………..… ΕΤΡΨ αυτής.  

- Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

 

- ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου.  

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την 

επιστροφή της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζα μας.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΑ……………………..….. 

 

την Καστοριά σήμερα …………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το 

……………………………………………………,   που   εδρεύει   στ   ………………………………, νόμιμα 

εκπροσωπούμενο από τ………………………………………………………….., που χάριν συντομίας θα 

καλείται "ΕΡΓΟΔΟΣΗ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός 

…………………………………… ΣΚ …………., τηλ. …………………, ΑΥΜ …………………, Δ.Ο.Τ. 

……………………………….   εταιρία με την επωνυμία ……………………………………………. που   

εκπροσωπείται   νόμιμα   από τον κ. ……………………………………… και στο εξής,  χάριν συντομίας 

θα καλείται "ΑΝΑΔΟΦΟ". 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Σις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Σην υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη. 

Γ) Σην από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

Δ) Σην υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.. του  Νοσοκομείου 

σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Ανάδοχος, για τα 

αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση ……………………………………………………  

1.2. Η υπό ανάθεση υπηρεσία θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά 

του Αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΣΟΠΟ  ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

2.1. Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι από την……………..………..… έως 

την………………………………..  

2.2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 

2.3. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

2.4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους 

της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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2.5.  την περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

2.6  Σο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

2.7  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΚΤΡΨΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

3.1.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. 

3.2.  οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

 α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΥΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

 β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΥΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

 γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 

έχει εκτελεστεί πλήρως. 

3.3. το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/ με την αμοιβή του αναδόχου 

3.4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
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ΕΓΓΤΗΕΙ 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

ύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή  τ… 

……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.), με χρόνο 

ισχύος έως την ……….-201…. . 

4.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση 

της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

5.1. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου. 

5.2. Φρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 

5.3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

5.4. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων. 

5.5. ε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΥΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 

«ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΨΝ ΑΡΦΨΝ». 

5.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγ-

κτικού υνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 

εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου , που αφορούν στην εκτέλεση 

της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του 

Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται 

σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

5.7.  Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

i. ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Υ.Π.Α. και κάθε άλλου 

ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΤ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-

2009 Κ.Τ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 

ii. ποσοστό 0,06%, Τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες 

διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
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αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε 

τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

iii.  Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%. 

a. Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

6.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη εκτέλεση της υπό ανάθεσης 

υπηρεσίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ψς ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός 

απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη 

λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον 

Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

6.2. ε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα 

είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το 

αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ε 

περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να 

επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων.  

6.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Σροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 

εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική 

απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του Νοσοκομείου. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν 

αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η 

διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου 

και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ - ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

8.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 

εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου και αφορά 

(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ 

και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό 

υμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. 

Σο Δ.. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία 

γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί 
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της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Ανάδοχος δεν 

αποδεχθεί την απόφαση του Δ.., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη 

διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

8.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών ή θα 

σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά 

από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια. 

8.3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. …………. 

διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την 

άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη 

σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 ε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα 

οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το 

Νοσοκομείο έλαβε ένα (1) αντίγραφο, ενώ το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

Ακολουθεί κατάσταση των υπό ανάθεση υπηρεσιών, όπως αυτές φαίνονται στην προσφορά που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

 

 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Για το Νοσοκομείο  ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 

 

 

 

 (Τπογραφή)  (Τπογραφή)  
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Υορέα ΚΗΜΔΗ : 99221915_2 

- Σαχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Σαχ. Κωδικός: ΜΑΤΡΙΨΣΙΗ, 52100 ΚΑΣΟΡΙΑ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σολιάδου Ελευθερία 

- Σηλέφωνο: 24673 50621, 626 

- Ηλ. ταχυδρομείο: prom1@kastoriahospital.gr;prom@kastoriahospital.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

www.kastoriahospital.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Σίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [……] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΤΠΗΡΕΙΑ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

τοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΥΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Σηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Σμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Σηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΥΟΡΕΨΝ7  

τήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Τπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

το άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Τπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

ε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Φώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- ε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΕΙΥΟΡΕ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις26 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

[] Ναι [] Όχι 
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

υντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 

ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής33; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Φρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής 34: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών 

που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής35: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) ε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των 

απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y37 -και η 

αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Σο ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη . 

Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομ

ηνίες 

παραλήπ

τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

την περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 

τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

17PROC006124909 2017-05-02

ΑΔΑ: 7ΓΟ44690ΒΥ-ΩΥΜ



 

57 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Σο μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 

ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

 

[] Ναι [] Όχι 
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: υστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

υστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του 

αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: Σελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη 
πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην 

ζχλνιν απηψλ 
2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, 

φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
3 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε 

ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί 

ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 
θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 

50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 
θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 

εθαηνκκύξηα επξώ. 
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ 
κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζτοιούλ ιηγόηεροσς από 

250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ 
σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα εσρώ θαη/ή ην ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ 

ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα 43 εθαηοκκύρηα εσρώ. 
4 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 
5 Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη 

ζηελ πηζηνπνίεζε. 
6 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ 

θαζεζηψηνο. 
7  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 
78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 
ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ 
πεξίπηωζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ ωζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο 

ηθαλόηεηεο άιιωλ θνξέωλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ 
ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
8 Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' 
εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο 

πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
9 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ 
ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

10 Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ 
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

11 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ 
Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 
54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύξωζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο 
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πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ 
Πξωηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 

1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
12 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)

  
φπσο θπξψζεθε κε 

ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξωζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε 
ηελ πξνζηαζία ηωλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόληωλ ηωλ Επξωπαϊθώλ 

Κνηλνηήηωλ θαη ηωλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξωηνθόιιωλ. 
13 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν 

ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή 
ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ 

ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
14 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ 

ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη 
θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο”. 

15 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ 
Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ 
Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 

ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 
215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
16 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο 
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο 
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα 

Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( 
βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

17 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
18 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
19 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

20 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε 
απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 
αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 

δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 
ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

21 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ 

έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά 
...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ 

κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
22 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο 

πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε 
(άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

23 Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  
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θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 
δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ 

αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 
φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  

φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν 
κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ 
έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 
ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

24 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
25 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
26 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 

2016/7) 
27 Άξζξν 73 παξ. 5. 

28 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 

68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
29 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. 
30 Πξβι άξζξν 48. 

31  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
32 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο 
ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ 

(άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 
33 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, 
οη οηθολοκηθοί θορείς από ορηζκέλα θράηε κέιε οθείιοσλ λα 
ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο 

Παράρηεκα ασηό. 
34  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε.  
35  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε.  
36 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ  
37 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ  

38 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο πέληε έηε θαη 
λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ σπερβαίλεη ηα 

πέληε έηε. 
39 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο ηξία έηε θαη 
λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ σπερβαίλεη ηα ηξία 

έηε. 
40 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όιοη νη παξαιήπηεο θαη ν 
θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη 
ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 
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41 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο 
πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΤΔΥΓ. 
42 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην 

επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

43 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έτεη 
απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα 
πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΤΔΥΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο 

ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  
44 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

45 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
46 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

47 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
48 Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 
αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ηωλ 

εγγξάθωλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα 
ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή 

ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγω πξόζβαζε.  
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