
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μαυριωτίσσης Τ.Κ. 52100 Καστοριά

Διακήρυξη  550/2019
Συνοπτικού διαγωνισμού

Ανάθεσης Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης
Νοσοκομειακών Αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς

από το ΠΠΔΕ 2018

ΑΔΑ: ΨΖ6Θ4690ΒΥ-ΟΟ6





Περιεχόμενα
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ....................................................................................................4

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ............................................................................................................................................4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΉΣΉ...............................................................................................................................4
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ.......................................................................4
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ..............................................................................................................................................................4
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ..........................................................................................5
1.6 ΔΉΜΟΣΙΟΤΉΤΑ..................................................................................................................................................................5
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΉΣ.................................................................................................................5

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ................................................................................................................... 7
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ.......................................................................................................................................................7

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης...........................................................................................................................................7
2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων............................................................................................................................................7
2.1.3 Γλώσσα.....................................................................................................................................................................7
2.1.4 Εγγυήσεις.................................................................................................................................................................7

2.2 ΔΙΚΑΙΏΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ.......................................................................................................8
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής..............................................................................................................................................8
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού..................................................................................................................................................8

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ...............................................................................................................................................................10
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.................................................................................10
2.2.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης....................................................10
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.................................................................................................................11
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών................................................................................11
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα...............................................................................................................................................11

2.3 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΉΣ........................................................................................................................................................13
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης................................................................................................................................................13

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΉ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ............................................................................................................................13
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών......................................................................................................................13
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών...........................................................................................................13
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»........................................................................................14
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής τεχνικών προσφορών............14
2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 14
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών.............................................................................................................................14
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών...............................................................................................................................15

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.............................................................................................16
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.............................................................................................................16
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.........16
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης............................................................................................................................17
3.4 Ενστάσεις..................................................................................................................................................................17
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας............................................................................................................................................18

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................................................................. 19
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης.........................................................................................................................................19
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία.........................................................................................................19
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης..................................................................................................................................19
4.4 Υπεργολαβία.............................................................................................................................................................19
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της........................................................................................................19
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης............................................................................................................20

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................................................. 21
5.1 Τρόπος πληρωμής.....................................................................................................................................................21
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις..................................................................................................21
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων................................................................21

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ......................................................................................................................................... 23
6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης...............................................................................................................................23

6.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΉΣ.........................................................................................................................................................23
6.2 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.............................................................................................................23
6.3 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση................................................................................................................23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).........................................25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................................................................ 39
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΥΔ).................................................................43

Σελίδα 2

ΑΔΑ: ΨΖ6Θ4690ΒΥ-ΟΟ6





1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΑΥΡΙΏΤΙΣΣΉΣ
Πόλη ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 52100
Τηλέφωνο 24673-50626,50621,50612
Φαξ 24673-50657
Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο prom@kastoriahospital.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Τζιάρας Λουκάς
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)URL)) www.kastoriahospital.gr
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Ή Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην 3η ΥΠΕ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

 στο πρόγραμμα Διαύγεια (URL)https://diavgeia.gov.gr)
 στο ΚΉΜΔΉΣ (URL)http://www.eprocurement.gov.gr)
 στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου (URL)www.kastoriahospital.gr)

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: το Γραφείο Προμηθειών στην προαναφερθείσα διεύθυνση
και τηλέφωνο.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. 
Ή δαπάνη για τις εν λόγω συμβάσεις βαρύνουν τις με Κ.Α.Ε: 0419,  σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ανάθεσης Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών
Αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς από το ΠΠΔΕ 2018, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Το προς  προμήθεια  είδος  κατατάσσεται  στον  ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(URL)CPV): 90524400-0): 90524400-0

Προσφορές μπορούν να κατατίθενται για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών.
Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Ή συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 54.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 43.548,39€ ΦΠΑ: 10.451,61€).
Ή διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος  (URL)12 μήνες).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ  Ι. της
παρούσας διακήρυξης. 
Ή  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει της τιμής.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Ή ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (URL)Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4270/2014 (URL)Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/

ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του  ν.  4250/2014  (URL)Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων και

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (URL)Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (URL)Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
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 του  ν.  4013/2011  (URL)Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (URL)Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες
διατάξεις”,

 του ν. 2859/2000 (URL)Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (URL)Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων

7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (URL)Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
 του π.δ 28/2015 (URL)Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
 του π.δ. 80/2016 (URL)Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της με αρ. 57654 (URL)Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 Την αριθμ.  152/16-07-2018 απόφαση του Δ.Σ.  του Νοσοκομείου,  με την  οποία εγκρίθηκε  ο  καταρτισθείς  σε
εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 853/27-3-2018 εγγράφου της ΕΚΑΠΥ, πίνακας προγραμματισμού των ετησίων αναγκών
του Γ.Ν. Καστοριάς όπως καταρτίστηκε από το Γραφείο Προμηθειών και ελέγχθηκε από τον Προϊστάμενο του
οικονομικού τμήματος, στον οποίο περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- ο κωδικός : αποκομιδής, μεταφοράς και
διάθεσης  νοσοκομειακών  αποβλήτων  (URL)ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ)  με  κωδικό  CPV): 90524400-0  90524400-0  και  προϋπολογισμό
54.000,00€

 Την υπ' αριθ.  48/17-09-2014 (URL)θέμα 17ο) εγκριτική απόφαση των τεχνικών προδιαγραφών από την  Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας.

 την  αριθμ.  285/27-12-2018  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  περί  έγκρισης  διενέργειας  του  συνοπτικού
διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων καθώς
και του τεύχους διακήρυξης αυτού. 

 Την  αριθμ.462/17-01-2019  (URL)ΑΔΑ:  ΏΕΨΨ4690ΒΥ-ΧΣ0)  ανάληψη  υποχρέωσης  και  δέσμευση  πίστωσης  (URL)νομική
δέσμευση).

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/02/2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.
Ή ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 06/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. στο Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή. 
1.6 Δημοσιότητα
Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ήλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων (URL)ΚΉΜΔΉΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α)  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  εφόσον  επιλεγούν,   τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν.  4412/2016.  Ή τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των  πληροφοριών  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η παρούσα διακήρυξη  550/2019 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της
2.1.2  Παροχή Διευκρινίσεων
Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται,  το  αργότερο  τέσσερεις  (URL)4)  ημέρες   πριν   την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας.
Ή  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών,  ούτως  ώστε  όλοι  οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο δύο (URL)2) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
β) Όταν  τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Ή  διάρκεια  της  παράτασης  θα  είναι  ανάλογη  με  τη  σπουδαιότητα  των  πληροφοριών  που  ζητήθηκαν  ή  των
αλλαγών.
Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την  προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.3  Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,  που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984 (URL)Α΄188).  Επιτρέπεται η
κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο
της χώρας του προσφέροντος,  είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.  Ή επικύρωση αυτή πρέπει  να έχει γίνει  από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. .

Τα  αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (URL)Α΄188).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  μπορούν  να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό  περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής  επικοινωνία με την  αναθέτουσα αρχή,  καθώς και  μεταξύ αυτής  και  του αναδόχου,  θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.4  Εγγυήσεις
Ή εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (URL)Α΄13) που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της
ΣΔΣ και έχουν,  σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό.  Μπορεί,  επίσης,  να εκδίδεται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  α)  την ημερομηνία έκδοσης,  β) τον
εκδότη, γ)  την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  ε)  το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου  εκδίδεται  η  εγγύηση  (URL)στην  περίπτωση  ένωσης  αναγράφονται  όλα  τα  παραπάνω  για  κάθε  μέλος  της
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε  (URL)5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (URL)Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (URL)διαγωνισμό)  προσφέρων
οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (URL)εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή  νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (URL)εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (URL)ΕΕ L) 300 της
11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί  της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (URL)ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (URL)ΕΕ L) 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (URL)ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (URL)Α΄ 48), 
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (URL)ΕΕ L) 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως  αυτές
ορίζονται  στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (URL)ΕΕ L) 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (URL)Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (URL)ΕΕ L) 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (URL)Α΄ 215).
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Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι  μέλος  του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (URL)Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (URL)Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (URL)Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμ -
βουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφα-
ση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α)  όταν  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
β)  όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να αποδείξει  με  τα κατάλληλα μέσα ότι  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν  ο  προσφέρων  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή του  στην  Ελλάδα,  οι  υποχρεώσεις  του  που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους. 
2.2.2.3
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2,
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.2.4.    Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(URL)α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(URL)β)  εάν  τελεί  υπό  πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τελεί  υπό
αναγκαστική  διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ή αναθέτουσα
αρχή μπορεί  να  μην αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των  καταστάσεων  που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της
επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
(URL)γ)  υπάρχουν  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(URL)ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(URL)στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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, 
(URL)ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 
(URL)η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
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σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που ενδέχεται  να  επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(URL)θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για
το  οποίο  του  επιβλήθηκε  ποινή  που  του  στερεί  το  δικαίωμα  συμμετοχής  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφα -
ση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 
2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρα-
γράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (URL)αυ-
τoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.2.7. Ή απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016,  η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και  από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (URL)Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες
χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα.  Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.4  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι  οικονομικοί  φορείς  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  με
ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (URL)ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πληρούν όλες τις απαιτήσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας
τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους  διαπιστευμένους οργανισμούς:
α) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, 
β) Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο.

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς  προκαταρκτική  απόδειξη  ότι  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς:  α)  δεν  βρίσκονται  σε  μία  από  τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.3  και 2.2.4
της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως  δικαιολογητικό  συμμετοχής,  το
προβλεπόμενο  από το άρθρο 79  παρ.  4  του ν.  4412/2016  Τυποποιημένο  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (URL)ΤΕΥΔ)
(URL)Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα  V): 90524400-0,  το  οποίο  αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΉΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
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τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (URL)ΑΔΑ:  ΏΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΉ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΉΣΥ (URL)www.eaadhsy.gr) και (URL)www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (URL)ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι
δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που
είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ώς εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην  περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (URL) ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το  δικαίωμα συμμετοχής  των οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις  συμμετοχής  τους,  όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ
του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία
διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα
αποθήκευσης  εγγράφων  ή  σύστημα  προεπιλογής.  Ή  δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (URL)ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  δικαιολογητικά,  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  που  έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν .

Β.1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.2  οι  προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Ή υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.2.1 ,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,(URL)ήτοι: φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικά από
Πρωτοδικείο)  και  υπεύθυνη δήλωση του  προσωρινού  αναδόχου  αναφορικά  με  τους  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης (στην  περίπτωση  που  ο  προσωρινός  ανάδοχος  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα  αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
 Ή μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  της  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2.και στην περίπτωση β’ της παραγράφου
2.2.2.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.2.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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B.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.3.  (URL)απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους  σε  αυτό και  αφετέρου το ειδικό  επάγγελμά τους.  Στην  περίπτωση που χώρα δεν  τηρεί  τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης.
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιήσεων
σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στην εν  λόγω παράγραφο και  πίνακα τεκμηρίωσης στον  οποίο  θα αναφέρονται  ο
φορέας  πιστοποίησης,  το  πρότυπο  διαχείρισης,  ο  σκοπός/καλυπτόμενο  αντικείμενο,  ο  αριθμός  του
πιστοποιητικού,  η  ημερομηνία  αρχικής  έκδοσης  και  η  ημερομηνία  λήξης  αυτού.  Συγκεκριμένα,  προσκομίζεται
πίνακας τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ/
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

ΚΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(URL)όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.  σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ.,  ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).  Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύστασή του, όλες οι  σχετικές τροποποιήσεις  των καταστατικών,  το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (URL)νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  που  προβλέπονται  από  τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  V): 90524400-0II  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα  πιστοποιητικά  αυτά  αναφέρονται  τα  δικαιολογητικά  βάσει  των  οποίων  έγινε  η  εγγραφή  των  εν  λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Ή πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Β.6. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω,  κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά
έγγραφα  (URL)λ.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  συνεχίζει  να  υφίσταται  η  υποχρέωση
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και
έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 36  παρ.  2  β)  του Κώδικα Δικηγόρων
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(URL)Ν4194/2013).  Σημειώνεται ότι  δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι  απαιτήσεις υποβολής δημοσίων
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (URL)APOSTIL)L)E), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας
(URL)Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (URL)βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (URL)Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά
βάσει της τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Ή ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά   είτε από όλους
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του
(URL)συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους,  στο  Γραφείο  Προμηθειών  του  Γενικού
Νοσοκομείου Καστοριάς,  μέχρι  την καταληκτική ημερομηνία  και  ώρα που ορίζει  η  παρούσα διακήρυξη,  στην
Ελληνική Γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.
2.4.2.2.Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(URL)α) έναν (URL)υπο)φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα
κατά  περίπτωση  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  την
παρούσα.
β) έναν (URL)υπο)φάκελο  σφραγισμένο με την ένδειξη  «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η τεχνική
προσφορά και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
(URL)γ)  έναν  (URL)υπο)φάκελο  σφραγισμένο με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά» στον  οποίο  περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Ο προσφέροντας σημαίνει  με σχετική δήλωση τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.  4412/16.  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.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες,
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν:
 Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (URL)Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν
το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc στην ιστοσελίδα
του νοσοκομείου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (URL)Παράρτημα ΙV): 90524400-0),

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική  Προσφορά» /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  τεχνικών
προσφορών

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται  το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων.  Πιο συγκεκριμένα,
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:
1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη συμφωνία, τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και

τους  λοιπούς  όρους  της  διακήρυξης  όσο  και  τα  συνυποβαλλόμενα  prospectus  (URL)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,  (URL)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 αναδόχου για την καλή εκτέλεση της
σύμβασης (URL)π.χ. Παραδόσεις, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.).

3. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα,  με την οποία θα δηλώνει: α) ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις
απαιτούμενες  τεχνικές  προδιαγραφές  του  διαγωνισμού,  β)  ότι  η  προσφορά  του  ισχύει  για  διάστημα
τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών ήτοι (URL)6 μήνες).

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
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2.4.5 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής

οικονομικών προσφορών
Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται η οικονομική προσφορά,  διαμορφωμένη ως εξής: 
Ή τιμή των προς ανάθεση υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για την παροχή της υπηρεσίας  στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος  χαρτοσήμου  και  στην  επ’  αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α  επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται κάθε υπηρεσία
Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή που καθορίζεται  σχέση
ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης .
Ο κωδικός παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στην οικονομική προσφορά.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 (URL)έξι)  μηνών  από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Ή ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε
κάθε περίπτωση, προσφορά:
α)  η  οποία  δεν  υποβάλλεται  εμπρόθεσμα,  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  που  ορίζεται  πιο  πάνω  και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (URL)Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (URL)Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών), 2.4.3. (URL)Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4 (URL)Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής
προσφοράς), 2.4.5. (URL)Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.6. (URL)Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.(URL)Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (URL)Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις,  ασάφειες ή σφάλματα,  εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και
την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 της παρούσης διακήρυξης,
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γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της  προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε)  η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
η)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  περισσότερες  προσφορές  (URL)ο
περιορισμός  αυτός  ισχύει,  υπό  τους  όρους  της  περίπτωσης  2.2.3.4  περ.  γ΄  της  παρ.  4  του  άρθρου73  του  ν.
4412/2016  και  στην  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων  με  κοινά  μέλη,  καθώς  και  στην  περίπτωση
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων), 
θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που ζητούνται  από τα  έγγραφα της  παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται  από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση.  Ή αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς,  όπως  ειδικότερα  ορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  21.  Ή  αποσφράγιση
διενεργείται δημόσια.
Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  καθώς  και  ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,  αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το
ίδιο  όργανο  και  φυλάσσεται,  προκειμένου  να  αποσφραγισθεί  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τα
έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση .
β) στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους
των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται
αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των
εγγράφων της σύμβασης.
γ) οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά την ημερομηνία και  ώρα που
ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α’ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται αποτελέσματα όλων των σταδίων ως άνω.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές,  η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει  τον προσωρινό  ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Ή κλήρωση γίνεται ενώπιον του
αρμοδίου  συλλογικού  οργάνου  και  παρουσία  αυτών  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες
προσφορές .  Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 90 ν. 4412/2016. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 ν. 4412/2016.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, κάθε
προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη
των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Ή  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να  διευκρινίσουν  τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (URL)“προσωρινό ανάδοχο”), να υποβάλλει εντός προθεσμίας, δέκα (URL)10) ημερών από
την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (URL)Α΄74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στην  παράγραφο  2.2.5.2  Αποδεικτικά  μέσα  της  παρούσας  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.4.
Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  εμπρόθεσμα στο  αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης.
Αν  μετά  την  αποσφράγιση  και  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  άνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  δεν  έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο
να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (URL)5)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης,
ειδοποίησής του. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (URL)15) επιπλέον ημέρες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii)  δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (URL)λόγοι αποκλεισμού), 2.2.3  και 2.2.4 (URL)κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας, 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί,  οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
έλαβε  γνώση  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (URL)οψιγενείς μεταβολές), ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.3 -2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Ή διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη
εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση της  σύμβασης  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και
ποσοστό  50%  στην  περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Ή  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των  πρακτικών  της
διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει  αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων, στην παράγραφο 3.4 της παρούσας
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα
τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.4.2., έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Ή  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  θέτοντάς  του
προθεσμία  που  δε  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (URL)20)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην  περίπτωση που  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  ως  άνω συμφωνητικό  μέσα  στην  τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται  έκπτωτος,  και  η κατακύρωση,  με την ίδια διαδικασία,  γίνεται  στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (URL)5) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Ή  ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  υποβάλλεται  σε  προθεσμία  που  εκτείνεται  μέχρι  το  ήμισυ  του  χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΉΜΔΉΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και
της υποβολής των προσφορών.
Ή ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο
άρθρο 221, εντός προθεσμίας 10 ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης, Στην περίπτωση της ένστασης κατά
της  διακήρυξης  ή  της  πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει  σε κάθε  περίπτωση πριν  την  καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Με  την  άπρακτη  πάροδο  των  ανωτέρω  προθεσμιών  τεκμαίρεται  η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (URL)1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον όργανο. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Ή αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης,
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε
το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1
β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης που θα προκύψει
είναι μικρότερη ή ίση των 2.500,00€ εκτός ΦΠΑ, δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Ή  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστον  τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.4 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει. 
Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης.  Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
4.4 Υπεργολαβία
4.4.1.  Ο Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω ανάθεσης  της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της  σύμβασης σε υπεργολάβους.  Ή τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.  2  του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.  Επιπλέον,  υποχρεούται  να
γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών  αυτών,  κατά τη διάρκεια της σύμβασης,
καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο  υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος
χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας..  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Ή  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.2.2.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε να  έχει  αποκλειστεί  από τη διαδικασία  σύναψης  της
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής 
Ή πληρωμή θα γίνεται  σε  ευρώ (URL)€),  μετά  από προηγούμενη  θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (URL)60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου
παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.
Ή υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων
Ή  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή (URL)αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
Σε 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» (URL)ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ ΚΑΙ ΔΉΜΟΣΙΏΝ
ΑΡΧΏΝ». 
Ή  προθεσμία  πληρωμής  αναστέλλεται  α)  κατά  το  χρονικό  διάστημα  που  μεσολαβεί  από  την  αποστολή  του
σχετικού  χρηματικού  εντάλματος  πληρωμής  στον  αρμόδιο  Επίτροπο  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  και  μέχρι  τη
θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου
και  του  Ανάδοχο,  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 (URL)μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών
κ.λ.π.).
Toν Ανάδοχο βαρύνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις:
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (URL)Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή
Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  διατάξεων  της  κείμενης  νομοθεσίας  περί  νόμιμων  κρατήσεων  ή/και  φόρου
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της διακήρυξης καθώς και
της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υπο-
χρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβα-
ση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανο -
μένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενερ-
γειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δεκαπέντε (URL)15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (URL)30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσε-
ων,   με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, η ολικής κα-
τάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολο-
γημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολι-
κής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθε-
σμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας
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.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγω  νομιμότητας και ουσίας κατά των αποφάσεων που επιβάλ-
λουν σε βάρος του κυρώσεις,  δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (URL)Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυ -
ρώσεις), 6.1. (URL)Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (URL)Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρε -
πτική προθεσμία τριάντα (URL)30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προ -
σφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού ορ-
γάνου.
Ή εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 
Ή παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. (URL) το Δ.Σ. του Νοσοκομείου για
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως
για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.2 Διάρκεια σύμβασης
Ή διάρκεια της Σύμβασης είναι ετήσια
Ή  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Αν λήξει  η  συνολική διάρκεια  της  σύμβασης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,  αν  λήξει  η
παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά
τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.2 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
Ή παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών  γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την
παράγραφο 11  εδάφιο δ’  του άρθρου 221  του ν.  4412/2016,  σύμφωνα με  τα  αναλυτικώς  αναφερόμενα στο
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 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 καταλληλόλητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλόλητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών , 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 παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το 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.
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218
του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
6.3 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών,  με  έκπτωση  επί  της
συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  ύστερα  από
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή των υπηρεσιών με άλλες, που να
είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν
η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των
υπηρεσιών  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο Διοικητής 

Αντωνιάδης Βασίλειος

Σελίδα 20

ΑΔΑ: ΨΖ6Θ4690ΒΥ-ΟΟ6





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαχείριση Επικίνδυνων Απόβλητων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) (πρώην ΕΙΑ-ΜΧ) του Γ.Ν. Καστοριάς :
η  οποία  περιλαμβάνει  συλλογή,  μεταφόρτωση-μεταφορά,  επεξεργασία  και  τελική  διάθεση  και
διενεργείται από σταθερή μονάδα διαχείρισης ΕΚΤΟΣ Νοσοκομείου. 

Ή ανάθεση, δεν αποκλείει τη συνεργασία εταιρειών για την ολοκλήρωση του έργου, με ενιαία  και από κοινού
προσφορά ανάληψης της διαχείρισης των αποβλήτων του Νοσοκομείου για την κάλυψη του σταδίου τόσο της
μεταφοράς (URL)από το χώρο του Νοσοκομείου προς τη σταθερή εγκατάσταση διαχείρισης και από την εγκατάσταση
διαχείρισης  προς το χώρο τελικής διάθεσης -ΧΥΤΑ) όσο και της τελικής επεξεργασίας (URL)αποστείρωση ή αποτέφρωση
των ΕΑΑΜ).  
Προϋπόθεση στην αποδοχή της προσφοράς αποτελεί η προσκόμιση εκατέρωθεν των μελών:  

I.έγγραφων δηλώσεων αποδοχής της μεταξύ τους συνεργασίας,
II.κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών της διακήρυξης και 
III.τήρηση των σχετικών  τεχνικών προδιαγραφών 

Αναλυτική κατάσταση ποσοτήτων αποβλήτων κατ' έτος,  σε κιλά: 
Υγειονομική Μονάδα Ετήσια ποσότητα σε Kg Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%

Γ.Ν. Καστοριάς 24000 53.520,00€

Υπολογισμός  Κόστους  της  διαδικασίας  επεξεργασίας: τιμή  σε  ευρώ  /  κιλό  παραγόμενων  αποβλήτων  προς
επεξεργασία 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Με  βάση την  ισχύουσα  νομοθεσία  (URL)ΦΕΚ  Β'  1537/2012)  ως  επεξεργασία  των  Επικίνδυνων  Αποβλήτων  Αμιγώς
Μολυσματικών  καθορίζεται  η  μέθοδος  της   “αποτέφρωσης”  για  το  σύνολο  των  ΕΑΑΜ  και  των  ΜΕΑ  και  της
“αποστείρωσης” για τα ΕΑΑΜ με στόχο τη μεταβολή των χαρακτηριστικών τους, των  επικίνδυνων  ιδιοτήτων  τους
και την μείωση-καταστροφή  του μικροβιακού τους φορτίου.
  
Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει με δική του ευθύνη, προσωπικό και κόστος, ψυκτικό θάλαμο, για την
προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε συγκεκριμένο υποδεικνυόμενο χώρο από τους
αρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Ο αριθμός, η χωρητικότητα και η απαιτούμενη δυνατότητα ψύξης του
ψυκτικού θαλάμου που απαιτείται αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Ο ψυκτικός θάλαμος που προορίζεται για
το Νοσοκομείο θα φέρει ενσωματωμένο μηχανισμό ζύγισης των αποβλήτων. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίζει φορητό διακριβωμένο ζυγό.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναλαμβάνει  τη  συντήρηση  και  την  επισκευή  των  ψυκτικών  θαλάμων  και  των
μηχανισμών ζύγισης, μόλις λάβει σχετική ειδοποίηση από το αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου. 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε έλεγχο του ζυγού από επίσημο
κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.

Υγειονομική Μονάδα Ψυκτικοί  θάλαμοι
προς εγκατάσταση

Χωρητικότητα Δυνατότητα ψύξης

ΓΝ Καστοριάς 1 20 m3 ≤ 5οC

2.  Στον  Ψυκτικό  θάλαμο θα  μεταφέρονται  και  θα  αποθηκεύονται  προσωρινά όλα τα  παραγόμενα ΕΑΑΜ του
Νοσοκομείου,  σε  συσκευασία  ανάλογη  της  κατηγορίας  επικινδυνότητας  (URL)σακούλες  ή  hospital  box  ενδεικτικού
χρώματος  κατηγορίας)  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  Παράρτημα  Ι  του  ΦΕΚ  Β'  1537/2012,  ανάλογα  και  με  την
επεξεργασία που πρόκειται να υποστούν και ειδικότερα: 
α) τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου χρώματος, 
β) τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος όχι από PV): 90524400-0C και 
γ)  τα  αιχμηρά  ή  κοφτερά  απόβλητα  θα  τοποθετούνται  σε  άκαμπτες  ανθεκτικές  συσκευασίες  συγκεκριμένων
προδιαγραφών (URL)ΚΥΑ 146163/1537/2012 παράρτημα Ι, κεφ 1.1.2.1.), “Διαχείρισης Αποβλήτων” 
3. Ο ψυκτικός θάλαμος θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις και προδιαγραφές: 
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α. Κατασκευή από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση.
β. Τοιχώματα ασφαλείας με  μόνωση. 
γ. Εσωτερικό χώρο από ανοξείδωτο χάλυβα ή βαμμένο με  χρώμα  υψηλής αντοχής και αντιολισθητικό δάπεδο  με
κατάλληλο ενισχυμένο  υπόστρωμα (URL)μεταλλικό ή βιομηχανικού  τύπου).  
δ. Πόρτες  ασφαλείας  με  πόμολο  ανοίγματος  εσωτερικό  και  εξωτερικό,  αεροστεγές  κλείσιμο  και  δυνατότητα
κλειδώματος.
ε.  Θερμόμετρο  σε  προσιτό  σημείο  για  τον  άμεσο  έλεγχο  της  εσωτερικής  θερμοκρασίας  του  θαλάμου   και
θερμοστάτη ασφαλείας.
στ. Φωτισμό με αδιάβροχες λυχνίες, που θα ενεργοποιείται με το άνοιγμα των θυρών
ζ. Αυτόνομο  σύστημα  ψύξης  με  θερμοκρασία  συντήρησης  <  5  βαθμών  C  και  δυνατότητα  ρύθμισης  στους  0
βαθμούς C για  τις περιπτώσεις συντήρησης των ΕΑΑΜ επιπλέον χρόνου αποθήκευσης (URL)άνω των 5 ημερών) σε
έκτακτες περιπτώσεις.
η.  Εξωτερικές  θύρες  με  το  διεθνές  σύμβολο  του  μολυσματικού  και  επικίνδυνου  και τον όρο «Επικίνδυνα
Απόβλητα».
θ.  Ξεχωριστή  ηλεκτρική  εγκατάσταση  σε  μεταλλικό  εξωτερικό  πίνακα  ελέγχου,  με  ρυθμιζόμενο  θερμοστάτη,
αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη με μικροαυτόματη ασφάλεια και στεγανό ρευματολήπτη βιομηχανικού  τύπου.   

4. Από τον ψυκτικό θάλαμο τα παραγόμενα ΕΑΑΜ θα μεταφορτώνονται από υπάλληλο της αναδόχου εταιρείας
παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Νοσοκομείου, σε κατάλληλο όχημα μεταφοράς για την μεταφορά τους
στην σταθερή μονάδα τελικής  επεξεργασίας και περαιτέρω διάθεσης,  εκτός Νοσοκομείου.
5. Ο ψυκτικός  θάλαμος  και  ο  περιβάλλων χώρος  θα καθαρίζονται  και  θα  απολυμαίνονται  από υπάλληλο της
αναδόχου εταιρείας κάθε φορά που θα παραλαμβάνονται τα ΕΑΑΜ.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΑΑΜ 
Για τη συλλογή-  μεταφορά των μολυσματικών αποβλήτων-   ΕΑΑΜ  , απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά
του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και τα απαιτούμενα από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά και
αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των ΕΑΑΜ που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή ως μέλος
Κοινοπραξίας ή ένωσης Εταιρειών:
α) Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά Επικίνδυνων Απόβλητων Αμιγώς Μολυσματικών  (URL)ΕΑΑΜ) σε
ισχύ, που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το
έργο. Ή άδεια συλλογής μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012.
β)  Υπεύθυνη δήλωση  της  παρ.  4  του άρθρου  8  του ν.  1599/1986 (URL)Α'75),  όπως εκάστοτε  ισχύει,  του νομίμου
κατόχου  της  άδειας  μεταφοράς   ΕΑΑΜ  στην  οποία  θα  αναγράφεται  ότι  δέχεται  να  εκτελέσει  το  έργο  της
μεταφοράς των ΕΑΑΜ που παράγονται από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο
προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους
της ΚΥΑ 146163/1537/2012.
γ)  Υπεύθυνη δήλωση  της παρ.  4  του άρθρου 8  του Ν.  1599/1986 (URL)Α'75),  όπως εκάστοτε  ισχύει,  του νομίμου
κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ στην οποία να δηλώνεται ότι  όλα τα οχήματα-ψυγεία μεταφοράς που θα
διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που ορίζει η νομοθεσία και θα διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού
Διατάγματος  104/1999  όπως  τροποποιήθηκε  από  τις  διατάξεις  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης
19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται. Επίσης να δηλώνεται ότι όλοι οι οδηγοί που θα διαθέσει για
την εκτέλεση του έργου,  καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής
κατάρτισης  ADR  αντίστοιχου  των  μεταφερόμενων  υλικών  και  ότι  κάθε  σχετική  παρέκκλιση  θα  βαρύνει
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, οι οδηγοί και τα οχήματα που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου και να υποβληθούν οι πιστοποιήσεις ADR για τους συγκεκριμένους
οδηγούς και τα συγκεκριμένα οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οδηγών
ή/και άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες πιστοποιήσεις συμπληρωματικά στην
Αναθέτουσα Αρχή.
δ) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού
χαρακτήρα ότι  δέχεται  προς επεξεργασία τα ΕΑΑΜ της Αναθέτουσας Αρχής,  από την αδειοδοτημένη εταιρεία
μεταφοράς τους.
ε)  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  του  νομίμου  κατόχου  της  άδειας  μεταφοράς  ΕΑΑΜ   σε  ισχύ,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα  στην  παράγραφο  1.γ)2.  Του  άρθρου  57  του  Ν.4042/2012.  Στο  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  να
προσδιορίζονται  οι  εργασίες  διαχείρισης  που  καλύπτονται,  τα  χαρακτηριστικά  επικινδυνότητας  των  προς
διαχείριση αποβλήτων και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, να αναγράφεται ότι η κάλυψη αφορά σε
ζημίες προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας.
στ) Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕAAM με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (URL)ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (URL)ΦΕΚ 1350/B').
ζ)  Άδεια κυκλοφορίας των φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση
αδειών  κυκλοφορίας  φορτηγών  ιδιωτικής  χρήσης  σε  κατόχους  άδειας  συλλογής-μεταφοράς  επικίνδυνων
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αποβλήτων» (URL)ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (URL)ΦΕΚ Β΄ 948). Τα
οχήματα αυτά θα πρέπει  να είναι  σύμφωνα με τις  προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.4.1 του
παραρτήματος Ι της ΚΥΑ  146163/1537/2012. Να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, τα οχήματα που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου και να υποβληθούν οι άδειες κυκλοφορίας για τα συγκεκριμένα
οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο, θα
παράσχει τις πρόσθετες άδειες κυκλοφορίας συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
η)  Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR (URL)αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών),  των οδηγών
που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την
εταιρεία (URL)αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). 
θ)  Όλα  τα  ανωτέρω  έγγραφα  να  είναι  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  ΚΥΑ  146163/1537/2012  και  τα
παρατήματα  της  καθώς  και  σε  κάθε  άλλη  διάταξη  για  τη  διαχείριση  επικινδύνων  αποβλήτων,  όπως  ισχύουν
σήμερα.
ι)  Σε  περίπτωση  που  απαιτηθεί  για  τη  μεταφορά  των  ΕΑΑΜ  εκτός  Νοσοκομείου  οποιαδήποτε  δευτερογενής
συσκευασία (URL)πλαστικός κάδος, κυτία hospital box κλπ) (URL)ως πρωτογενής νοείται ο κίτρινος σάκος προκειμένου να
ακολουθήσει  αποστείρωση ή ο  κόκκινος  σάκος προκειμένου να ακολουθήσει  αποτέφρωση),  το  κόστος  της θα
βαρύνει  εξ’  ολοκλήρου τον ανάδοχο,  που υποχρεούται  να την παράσχει  δωρεάν στην Αναθέτουσα Αρχή στην
κατάλληλη ποσότητα. Οι περιέκτες αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ
146163/1537/2012,  στο  Παράρτημα  Ι,  στην  παράγραφο  1.2.  Να  υποβληθούν  οι  ανάλογες  πιστοποιήσεις
καταλληλότητας για κάθε είδος περιέκτη που θα παρασχεθεί. 
ια) Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων το οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων εντός και
εκτός της υγειονομικής μονάδας, όπως και κατά την διάρκεια της μεταφοράς των επικίνδυνων απορριμμάτων προς
τελική επεξεργασία (URL)διαρροές υλικών στο περιβάλλον, ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕAAM
1.  Τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ, θα συσκευάζονται δευτερογενώς σε κόκκινα χαρτοκυτία τύπου HOSPITAL) BOX
χωρητικότητας 60 lt.  Οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα τοποθετούνται εκ νέου σε δεύτερες σακούλες κόκκινου
χρώματος (URL)όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 στο Παράρτημα Ι,  στην παράγραφο 1.2.2) και θα
σφραγίζονται με κλείστρο, για την αποφυγή τυχόν διαρροών.   
2.  Για τα ΕΑΑΜ προς αποστείρωση επιτρέπεται η χρήση τροχήλατων ειδικών κάδων δευτερογενούς συσκευασίας
των  αποβλήτων  για  τη  μεταφορά  τους  προς  την  εγκατάσταση   αποστείρωσης,  εντός  του  ειδικού  οχήματος
μεταφοράς.  Στην  περίπτωση  αυτή  τα  απόβλητα  θα  συσκευάζονται  από  το  Νοσοκομείο  σε  κατάλληλους
πρωτογενείς περιέκτες (URL)κίτρινους σάκους) ενώ οι δευτερογενείς περιέκτες, για την εκτέλεση του έργου συλλογής -
μεταφοράς θα διατίθενται από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Οι κάδοι
θα  είναι  πιστοποιημένοι  και  θα  απολυμαίνονται  καταλλήλως  από  τον  ανάδοχο  μετά  από  κάθε  χρήση.  Να
κατατεθούν επίσης και τα σχετικά πιστοποιητικά της ποιότητας και καταλληλότητας των κάδων.
3.      Για τη  συσκευασία των ΕΑΑΜ θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις  του εθνικού και κοινοτικού δικαίου  που
ισχύουν για τα  επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής  απαιτήσεις:   της   Ευρωπαϊκής
Συμφωνίας  για  τις  Οδικές  μεταφορές  (URL)Accord European relative au transport international des merchandises
Dangereuses par  Route   –ADR),   του   Διεθνούς   Κώδικα   Θαλασσίων   Μεταφορών   (URL)International  Maritime
Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του  Κανονισμού   για   τις   διεθνείς
σιδηροδρομικές   μεταφορές   επικίνδυνων εμπορευμάτων (URL)RID), της  Διεθνούς  Ένωσης Αερομεταφορών
(URL)International Air Transport Association- IATA) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (URL)International
Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς  και  όπου  απαιτείται. Προϋπόθεση  της 

ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, και
κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την  εύκολη
αναγνώρισητης  επικινδυνότητας τους. 
4.       Η  συχνότητα  αποκομιδής  των  ΕΑΑΜ  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω  πίνακα.   Σε  έκτακτες
περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί συχνότερη αποκομιδή των ΕΑΑΜ,  κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης.
Υγειονομική Μονάδα Συχνότητα αποκομιδής ΕΑΑΜ

ΓΝ Καστοριάς 1 φορά ανά 5 ημέρες

5.     Οι  ημέρες  που  το  μεταφορικό  όχημα  θα επισκέπτεται  το  Νοσοκομείο, θα προσδιοριστούν αποκλειστικά
από την Αναθέτουσα Αρχή, θα καταγραφούν στη σύμβαση και θα τηρούνται  αυστηρά  από  τον  ανάδοχο,  καθ’
όλη  τη  διάρκεια  της σύμβασης. Ή παραλαβή των ΕΑΑΜ θα γίνεται πάντα από Δευτέρα-Παρασκευή σε πρωινό
ωράριο και δε θα πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του κράτους.
6.Ή τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται  στο τέλος  κάθε μήνα.  Θα εκδίδονται  από τον  ανάδοχο αναλυτικές
καταστάσεις με τις ποσότητες που παραλήφθηκαν σε κάθε ημερομηνία από το Νοσοκομείο και θα συνοδεύουν το
αντίστοιχο τιμολόγιο.
7. Ή ζύγιση των ΕΑΑΜ θα γίνεται παρουσία αρμόδιας Επιτροπής του Νοσοκομείου. 
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Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε έλεγχο του ζυγού από επίσημο
κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.
8.    Σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  ΚΥΑ  146163/1537/2012  για  τα  ΕΑΑΜ  που  μεταφέρονται  και
επεξεργάζονται εκτός ΥΜ πρέπει να συμπληρώνεται το επίσημο έντυπο αναγνώρισης με βάση το υπόδειγμα του
παραρτήματος της ΚΥΑ146163/1537/2012. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής
και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου και η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2
του  Παραρτήματος  Ι. Ή έκδοση του εντύπου αυτού θα γίνεται με έξοδα του αναδόχου. Στο τέλος κάθε μήνα, ο
ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέφει τα αντίτυπα, με συμπληρωμένο το πεδίο που αφορά την παραλαβή των
αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας τους.  
9.   Το  προσωπικό  της αναδόχου εταιρείας συλλογής-μεταφοράς των ΕΑΑΜ,  που  θα χειρίζεται τα  μολυσματικά
απόβλητα,  θα  φέρει  ειδική  προστατευτική ένδυση, που θα παρέχεται από τον ανάδοχο με δική του οικονομική
επιβάρυνση.   Επίσης  ο  ανάδοχος  μεταφορέας  είναι  υποχρεωμένος  να  μεριμνήσει  για  τον  εμβολιασμό  του
απασχολούμενου προσωπικού ιδιαίτερα έναντι τετάνου και ηπατίτιδας Β. Κάθε παράλειψη τέτοιου είδους που
εκθέτει το προσωπικό του αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
10.Ή ανάδοχος εταιρεία μεταφοράς οφείλει να προσκομίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διασποράς
του  μεταφερόμενου  φορτίου.  Για  το  σκοπό  αυτό  πρέπει  να  διαθέτει  επαρκή  εξοπλισμό  καθαρισμού  και
απολύμανσης που θα περιγράφεται στο αναλυτικό σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή.
11.Ο μεταφορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τηλεφωνικά το Νοσοκομείο σε περίπτωση διασποράς των
ΕΑΑΜ κατά τη συλλογή ή μεταφορά τους. Ακολούθως υποχρεούται εντός 24 ωρών να ειδοποιήσει τις Υπηρεσίες
Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας περιγράφοντας το συμβάν, τις συνθήκες που οδήγησαν στην
αστοχία, τις τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την τυχόν επιβάρυνση στην υγεία φυσικών προσώπων, τη μέθοδο
καθαρισμού της περιοχής και τον τρόπο επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων που διασκορπίστηκαν.
Γ)  Για  την  επεξεργασία  των  Επικίνδυνων  Αποβλήτων  Αμιγώς  Μολυσματικών  (ΕΑΑΜ) απαιτούνται  να
υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον
νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε
Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία
επεξεργασίας ΕΑΑΜ.

Για επεξεργασία με τη μέθοδο της   αποστείρωσης  :  

 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων   (URL)Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (URL)ΠΠΔ), σε
ισχύ.

  Αδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ με αποστείρωση, σε ισχύ.
3) Υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι
με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η
διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται
βάσει της ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπως ισχύει σήμερα.
4) Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (URL)ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση στο ΧΥΤΑ.  
5)  Περιγραφή  του  εξοπλισμού  επεξεργασίας  των  αποβλήτων,  και  στοιχεία  πιστοποίησης  της  αποστειρωτικής
ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς.
6) Για μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου συστήματος, θα πρέπει να
καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00.
7)  Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο με τη χρήση κατάλληλων βιολογικών
δεικτών  της  αποτελεσματικότητας  της  διαδικασίας  που  εφαρμόζεται  που  πληρούν  τα  προβλεπόμενα  από  τα
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138/07. Να υποβληθεί έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιούμενοι βιολογικοί
δείκτες πληρούν τα εν λόγω πρότυπα. 
8) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει  Ασφαλιστήριο
Συμβόλαιο σε ισχύ, κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφοράς του περιβάλλοντος στην
πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Ή.Π 13588/725/2006.
9)  Να  υποβληθούν  στοιχεία  σχετικά  με  τη  στελέχωση   με το  αναγκαίο  και  εξειδικευμένο  επιστημονικό,
διοικητικό, τεχνικό,  βοηθητικό   προσωπικό,  ώστε να λειτουργεί με τους πλέον  σύγχρονους κανόνες της
επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Το σύνολο του προσωπικού
της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο.
10)  Να υποβληθεί  υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι  η επεξεργασία με τη μέθοδο της αποστείρωσης είναι
σύμφωνη με  όσα  αναφέρονται  στην  ΚΥΑ  146163/2012  και  ειδικότερα  στην  παράγραφο 4.3  «επεξεργασία  με
αποστείρωση».

 Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των διαγωνιζομένων (απαράβατοι
όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς
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Για  επεξεργασία  με  τη  μέθοδο  της  αποτέφρωσης  απαιτούνται  να  υποβληθούν με  την  προσφορά  του
συμμετέχοντα,  οι  κάτωθι  άδειες  και  λοιπά  δικαιολογητικά  και  αφορούν  τον  νόμιμο  κάτοχο  της  άδειας
επεξεργασίας των EAAM, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση
εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας
ΕΑΑΜ.

1) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (URL)Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (URL)ΠΠΔ), σε ισχύ.
2)  Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας αποτέφρωσης, σε ισχύ.
3) Βεβαίωση αποδοχής επικίνδυνων αποβλήτων της Αναθέτουσας Αρχής.
4) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας με αποτέφρωση θα πρέπει να διαθέτει  Ασφαλιστήριο
Συμβόλαιο σε ισχύ, κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφοράς του περιβάλλοντος στην
πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των διαγωνιζομένων (απαράβατοι
όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
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Διαχείριση Μικτών Επικίνδυνων Απόβλητων  (ΜΕΑ) (πρώην ΕΙΑ-ΜΤΧ) του Γ.Ν. Καστοριάς :
η οποία περιλαμβάνει συλλογή, μεταφόρτωση-μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση και διενεργείται από
σταθερή μονάδα διαχείρισης ΕΚΤΟΣ Νοσοκομείου. 
Ή ανάθεση, δεν αποκλείει την συνεργασία εταιρειών για την ολοκλήρωση του έργου, με ενιαία και από κοινού
προσφορά ανάληψης της διαχείρισης των Αποβλήτων για την κάλυψη του σταδίου τόσο της μεταφοράς (URL)από το
χώρο του Νοσοκομείου προς τη σταθερή εγκατάσταση διαχείρισης και από την εγκατάσταση διαχείρισης  προς το
χώρο τελικής διάθεσης), όσο και της τελικής επεξεργασίας αποτέφρωσης των ΜΕΑ.  
Προϋπόθεση στην αποδοχή της προσφοράς αποτελεί η προσκόμιση εκατέρωθεν των μελών:  

έγγραφων δηλώσεων αποδοχής της μεταξύ τους συνεργασίας,
κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών της διακήρυξης και 
τήρηση των σχετικών  τεχνικών προδιαγραφών 

Είδος σύμβασης: Ετήσια
Αναλυτική κατάσταση ποσοτήτων αποβλήτων κατ' έτος ανά Υγειονομική Μονάδα, σε κιλά: 
Υγειονομική Μονάδα Ετήσια ποσότητα σε Kg Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%

Γ.Ν. Καστοριάς 100 372,00€

Τα διαχωρισμένα ΜΕΑ, θα τοποθετούνται θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος όχι από PV): 90524400-0C.  

Υπολογισμός  Κόστους  της  διαδικασίας  επεξεργασίας: τιμή  σε  ευρώ  /  κιλό  παραγόμενων  αποβλήτων  προς
επεξεργασία. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (URL)ΦΕΚ Β'  1537/2012)  ως επεξεργασία των  Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων
καθορίζεται η μέθοδος της αποτέφρωσης. 
Για  τη  διαχείριση  των  ΜΕΑ  με  αποτέφρωση  ισχύουν  τα  προβλεπόμενα  από  τις  ΚΥΑ  22912/1117/2005   και
146163/1537/2012.

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει με δική του ευθύνη, προσωπικό και κόστος, ψυκτικό  θάλαμο, για την
προσωρινή αποθήκευση των ΜΕΑ, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε συγκεκριμένο υποδεικνυόμενο χώρο από τους
αρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Για την προσωρινή  αποθήκευση  των αποβλήτων θα διατεθεί από τον
ανάδοχο ειδικός ψυκτικός θάλαμος κατάλληλης χωρητικότητας, στην ποσότητα και με τις δυνατότητες ψύξης που
αναφέρονται στον  παρακάτω πίνακα. Ο θάλαμος (URL)άνω των 1500 lt) θα φέρουν ενσωματωμένο μηχανισμό ζύγισης των
αποβλήτων. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει φορητό διακριβωμένο ζυγό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλαμβάνει τη συντήρηση και την επισκευή του ψυκτικού θαλάμου και του μηχανισμού
ζύγισης, μόλις λάβει σχετική ειδοποίηση από το αρμόδιο προσωπικό. 
Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε έλεγχο των ζυγών από επίσημο
κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.

Υγειονομική Μονάδα Ψυκτικοί  θάλαμοι
προς εγκατάσταση

Χωρητικότητα Δυνατότητα ψύξης

ΓΝ Καστοριάς 1 καταψύκτης 200 lt ≤ 0οC

2.  Στον  Ψυκτικό  θάλαμο  θα  μεταφέρονται  και  θα  αποθηκεύονται  προσωρινά  όλα  τα  παραγόμενα  ΜΕΑ  του
Νοσοκομείου, σε συσκευασία ανάλογη της κατηγορίας επικινδυνότητας όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του
ΦΕΚ Β' 1537/2012.
3. Ο ψυκτικός θάλαμος θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις και προδιαγραφές: 
α. Κατασκευή από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση.
β. Τοιχώματα ασφαλείας με μόνωση. 
γ. Εσωτερικό χώρο από ανοξείδωτο χάλυβα ή βαμμένο με χρώμα υψηλής αντοχής και αντιολισθητικό  δάπεδο με
κατάλληλο ενισχυμένο υπόστρωμα (URL)μεταλλικό ή βιομηχανικού  τύπου).  
δ. Πόρτες  ασφαλείας  με  πόμολο  ανοίγματος  εσωτερικό  και  εξωτερικό,  αεροστεγές  κλείσιμο  και  δυνατότητα
κλειδώματος.
ε.  Θερμόμετρο  σε  προσιτό  σημείο  για  τον  άμεσο  έλεγχο  της  εσωτερικής  θερμοκρασίας  του  θαλάμου   και
θερμοστάτη ασφαλείας.
στ. Φωτισμό με αδιάβροχες λυχνίες, που θα ενεργοποιείται με το άνοιγμα των θυρών
ζ. Αυτόνομο  σύστημα  ψύξης  με  θερμοκρασία  συντήρησης  <  5  βαθμών  C  και  δυνατότητα  ρύθμισης  στους  0
βαθμούς C για  τις περιπτώσεις συντήρησης των ΜΕΑ επιπλέον χρόνου αποθήκευσης (URL)άνω των 5 ημερών) σε
έκτακτες περιπτώσεις.
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η.  Εξωτερικές  θύρες  με  το  διεθνές  σύμβολο  του  μολυσματικού  και  επικίνδυνου  και τον όρο «Επικίνδυνα
Απόβλητα».
θ.  Ξεχωριστή  ηλεκτρική  εγκατάσταση  σε  μεταλλικό  εξωτερικό  πίνακα  ελέγχου,  με  ρυθμιζόμενο  θερμοστάτη,
αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη με μικροαυτόματη ασφάλεια και στεγανό ρευματολήπτη βιομηχανικού  τύπου.   

4. Από τον ψυκτικό θάλαμο τα παραγόμενα ΜΕΑ θα μεταφορτώνονται από υπάλληλο της αναδόχου εταιρείας
παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Νοσοκομείου σε κατάλληλο όχημα μεταφοράς για την μεταφορά τους
στην σταθερή μονάδα τελικής  επεξεργασίας και περαιτέρω διάθεσης,  εκτός Υγειονομικών Μονάδων.
5. Ο ψυκτικός θάλαμος και ο στενός περιβάλλων χώρος θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται από υπάλληλο της
αναδόχου εταιρείας κάθε φορά που θα παραλαμβάνονται τα ΜΕΑ.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Για τη  μεταφορά    μικτών     επικινδύνων αποβλήτων (URL)ΜΕΑ)  ,  απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του
συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και τα απαιτούμενα εκ της σχετικής  ισχύουσας νομοθεσίας δικαιολογητικά και
αφορούν  τον  νόμιμο  κάτοχο  της  άδειας  μεταφοράς  των  ΜΕΑ  που  θα  υποβάλλει  προσφορά  μόνος  του  ή
συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:
α)  Διαπεριφερειακή  Άδεια  για  συλλογή  -  μεταφορά  Μικτών  Επικίνδυνων  Απόβλητων  (URL)ΜΕΑ)  σε  ισχύ,  που  να
περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο. Ή  άδεια
συλλογής μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012.
β)  Υπεύθυνη δήλωση  της  παρ.  4  του άρθρου  8  του ν.  1599/1986 (URL)Α'75),  όπως εκάστοτε  ισχύει,  του νομίμου
κατόχου της άδειας μεταφοράς  ΜΕΑ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς
των ΜΕΑ που παράγονται από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό
για να εκτελέσει  το  έργο της μεταφοράς των ΜΕΑ της Αναθέτουσας Αρχής  σύμφωνα με  τους όρους της  ΚΥΑ
146163/1537/2012.
γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (URL)Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νομίμου κατόχου
της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα οχήματα-ψυγεία μεταφοράς που θα διαθέσει για
την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η
νομοθεσία και θα διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος
104/1999  όπως  τροποποιήθηκε  από  τις  διατάξεις  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  19403/1388/08/2008  και
ισχύει, εφόσον απαιτείται . Επίσης να δηλώνεται ότι όλοι οι οδηγοί που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου,
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR αντίστοιχου
των μεταφερόμενων υλικών και  ότι  κάθε σχετική παρέκκλιση θα βαρύνει  αποκλειστικά και  μόνο τον ίδιο.  Να
καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, οι οδηγοί και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση
του έργου σε κάθε ΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι πιστοποιήσεις ADR για τους συγκεκριμένους
οδηγούς και τα συγκεκριμένα οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οδηγών
ή/και άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες πιστοποιήσεις συμπληρωματικά στην
Αναθέτουσα Αρχή.
δ) Βεβαίωση αποδέκτη  της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ότι  δέχεται προς επεξεργασία τα
Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς τους.
ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ  σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1.γ)2.  Του άρθρου 57 του Ν.4042/2012. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο να προσδιορίζονται οι
εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται, τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των προς διαχείριση αποβλήτων και το
ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, να αναγράφεται ότι η κάλυψη αφορά σε ζημίες προς τρίτους και την
επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας.
στ) Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (URL)ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (URL)ΦΕΚ 1350/B').
ζ)  Άδεια κυκλοφορίας των φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση
αδειών  κυκλοφορίας  φορτηγών  ιδιωτικής  χρήσης  σε  κατόχους  άδειας  συλλογής-μεταφοράς  επικίνδυνων
αποβλήτων» (URL)ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (URL)ΦΕΚ Β΄ 948). Τα
οχήματα  αυτά  θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.4.1 του
παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/1537/2012. 
η) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR  (URL)αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών),  των οδηγών
που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την
εταιρεία (URL)αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). 
θ)  Όλα  τα  ανωτέρω  έγγραφα  να  είναι  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  ΚΥΑ  146163/1537/2012  και  τα
παρατήματα  της  καθώς  και  σε  κάθε  άλλη  διάταξη  για  τη  διαχείριση  επικινδύνων  αποβλήτων,  όπως  ισχύουν
σήμερα.
ι) Οι ειδικοί πιστοποιημένοι περιέκτες για τα στερεά και τα υγρά ΜΕΑ που παράγονται από το Νοσοκομείο (URL)κυτία
hospital box 60 λίτρων, ανθεκτικά μπιτόνια 20-25 λίτρων κλπ), θα παρασχεθούν δωρεάν, στην κατάλληλη ποσότητα
και  το  κόστος  τους  θα  βαρύνει  εξ’  ολοκλήρου  τον  ανάδοχο.   Οι  περιέκτες  αυτοί  θα  πρέπει  να  πληρούν  τις
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προδιαγραφές  που  περιγράφονται  στην  ΚΥΑ  146163/1537/2012,  στο  Παράρτημα  Ι,  στην  παράγραφο  1.2.  Να
κατατεθούν οι ανάλογες πιστοποιήσεις των περιεκτών που θα παρασχεθούν.
ια) Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων το οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων εντός και
εκτός της υγειονομικής μονάδας όπως και κατά την διάρκεια της μεταφοράς των επικίνδυνων απορριμμάτων προς
τελική επεξεργασία (URL)διαρροές υλικών στο περιβάλλον, ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΑ
1.  Τα προς αποτέφρωση ΜΕΑ, θα συσκευάζονται είτε σε χαρτοκυτία τύπου HOSPITAL) BOX χωρητικότητας 60 lt
(URL)στερεά) είτε σε ειδικά πιστοποιημένα μπιτόνια και μετά σε χαρτοκυτία (URL)υγρά). Οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα
τοποθετούνται  εκ  νέου  σε  δεύτερες  σακούλες  κόκκινου  χρώματος  (URL)όπως  περιγράφονται  στην  ΚΥΑ
146163/1537/2012 στο Παράρτημα Ι, στην παράγραφο 1.2.2) και θα σφραγίζονται με κλείστρο, για την αποφυγή
τυχόν διαρροών.   
2. Συχνότητα φόρτωσης των ΜΕΑ, από το Νοσκομείο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Υγειονομική Μονάδα Συχνότητα αποκομιδής ΜΕΑ

ΓΝ Καστοριάς 1 φορά το μήνα
3. Για τη συσκευασία των ΜΕΑ θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν
για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις:  της  Ευρωπαϊκής  Συμφωνίας  για
τις  Οδικές  μεταφορές  (URL)Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par
Route  –ADR),  του  Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (URL)International Maritime Organization/International
Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του  Κανονισμού  για  τις  διεθνείς  σιδηροδρομικές  μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων (URL)RID), της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (URL)International Air Transport Association-
IATA) και του Διεθνούς  Οργανισμού Πολιτικής  Αεροπορίας  (URL)International Civil Aviation Organisation-ICAO),
ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς και όπου απαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς  συσκευασίας  αποτελεί  η
ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, και κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες
θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την  εύκολη  αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. 
4.  Οι  ημέρες  που  το  μεταφορικό  όχημα  θα επισκέπτεται  το Νοσοκομείο, θα προσδιοριστούν  αποκλειστικά
από την Αναθέτουσα Αρχή, θα καταγραφούν στη σύμβαση και θα τηρούνται αυστηρά από τον ανάδοχο,  καθ’ όλη
τη  διάρκεια  της σύμβασης. Ή παραλαβή των ΜΕΑ θα γίνεται πάντα από Δευτέρα-Παρασκευή σε πρωινό ωράριο
και δε θα πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του κράτους.
5.  Ή τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Θα εκδίδονται από τον ανάδοχο αναλυτικές
καταστάσεις  με  τις  ποσότητες  ΜΕΑ  που  παραλήφθηκαν  σε  κάθε  ημερομηνία  από  το  Νοσοκομείο  και  θα
συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο.
6.  Ο  ανάδοχος  θα  ζυγίζει  και  θα  καταγράφει  την  ποσότητα  των  ΜΕΑ,  παρουσία  αρμόδιας  Επιτροπής  του
Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε έλεγχο των
ζυγών από επίσημο κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.
7.  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 για τα ΜΕΑ που μεταφέρονται και επεξεργάζονται
εκτός Νοσοκομείου  πρέπει  να  συμπληρώνεται  το  επίσημο  έντυπο  αναγνώρισης  με  βάση  το  υπόδειγμα  του
παραρτήματος της ΚΥΑ146163/1537/2012. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής
και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου και η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2
του  Παραρτήματος  Ι. Ή έκδοση του εντύπου αυτού, θα γίνεται με έξοδα του αναδόχου. Στο τέλος κάθε μήνα, ο
ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέφει  τα αντίτυπα, με συμπληρωμένο το πεδίο που αφορά την παραλαβή των
αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας τους. 
8. Το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας συλλογής-μεταφοράς των ΜΕΑ, που θα  χειρίζεται τα  απόβλητα, θα
φέρει ειδική προστατευτική ένδυση, που θα παρέχεται από τον ανάδοχο με δική του οικονομική επιβάρυνση.
Επίσης ο ανάδοχος μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει  για τον εμβολιασμό του απασχολούμενου
προσωπικού ιδιαίτερα έναντι τετάνου και ηπατίτιδας Β. Κάθε παράλειψη τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό
του αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
9.  Ο μεταφορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τηλεφωνικά το Νοσοκομείο σε περίπτωση διασποράς των
ΜΕΑ κατά τη συλλογή ή μεταφορά τους. Ακολούθως υποχρεούται εντός 24 ωρών να ειδοποιήσει τις Υπηρεσίες
Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας περιγράφοντας το συμβάν, τις συνθήκες που οδήγησαν στην
αστοχία, τις τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την τυχόν επιβάρυνση στην υγεία φυσικών προσώπων, τη μέθοδο
καθαρισμού της περιοχής και τον τρόπο επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων που διασκορπίστηκαν.

Για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά 
του συμμετέχοντα, οι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας 
επεξεργασίας των ΜΕΑ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση 
εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας
 ΜΕΑ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ίδια που περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της 
διακήρυξης που αφορά τη διαχείριση των ΕΑΑΜ με αποτέφρωση.
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Διαχείριση Άλλων Επικίνδυνων Απόβλητων (ΑΕΑ) (πρώην ΕΙΑ-ΤΧ) του Γ.Ν. Καστοριάς :

η οποία περιλαμβάνει συλλογή, μεταφόρτωση-μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση και διενεργείται από
σταθερή μονάδα διαχείρισης ΕΚΤΟΣ Νοσοκομείου. 

Στην Υγειονομική Μονάδα της Αναθέτουσας Αρχής παράγονται ενδεικτικά τα πιο κάτω Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα
(URL)στερεά και υγρά) : ακετόνη, αλκοόλες, θειϊκό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, αμμωνία, ξυλόλη, φορμαμίδιο, βρωμιούχο
αιθίδιο,  πεψίνη,  παραφορμαλδεϋδη,  φαινόλη,  χλωροφόρμιο,  τετραχλωράνθρακας,  χλωρίνη,  αυξητικοί
παράγοντες, υπολείμματα χημειοθεραπευτικών σε γυάλινα φιαλίδια και φιάλες ορών, ατομικός προστατευτικός
εξοπλισμός  που  έχει  χρησιμοποιηθεί  για  την  ανασύσταση  των  χημειοθεραπευτικών  σκευασμάτων,  Dimethyl
Sulfoxide  (URL)DMSO),  διάφορες  χρώσεις  (URL)Giemsa,  May-Grunwald,  Tryphan  Blue  κλπ),  απολυμαντικά  υγρά
(URL)γλουταραλδεϋδη, υπεροξικό οξύ, ορθοφθαλδεϋδη), μικροποσότητες ληγμένων φαρμάκων και εμβολίων.
Ή  διαχείριση  των  ΑΕΑ  περιλαμβάνει  συνολικά  τη  συλλογή,  τη  συσκευασία,  τη  σήμανση,  τη  μεταφορά,  την
αποθήκευση εν αναμονή περαιτέρω εργασιών διαχείρισης, την επεξεργασία και την τελική διάθεσή τους.
Οι  τεχνικές και  οικονομικές προσφορές  που θα κατατεθούν,  θα πρέπει  να αφορούν  ενιαία όλες τις  ανωτέρω
εργασίες.
Οι οικονομικές  προσφορές θα πρέπει να δοθούν ανά κιλό αποβλήτων (για στερεά και  υγρά). Η τιμή αυτή
αφορά μικτό βάρος αποβλήτων, με συνυπολογισμό και της συσκευασίας-περιέκτη.
Ή ανάθεση, δεν αποκλείει τη συνεργασία εταιρειών για την ολοκλήρωση του έργου, με ενιαία και από κοινού
προσφορά για το έργο της μεταφοράς των ΑΕΑ από το Νοσοκομείο, αλλά και για τη διαχείριση/τελική διάθεση
τους.  
Προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς αποτελεί η προσκόμιση εκατέρωθεν των μελών:  
1. έγγραφων δηλώσεων αποδοχής της μεταξύ τους συνεργασίας,
2. κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών της διακήρυξης και 
3. τήρηση των σχετικών  τεχνικών προδιαγραφών

Αναλυτική κατάσταση ποσοτήτων αποβλήτων κατ' έτος,  σε κιλά, καθώς και συχνότητα αποκομιδής σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα: 
Υγειονομική Μονάδα Ετήσια ποσότητα σε 

Kg
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 
24%

Συχνότητα αποκομιδής ΑΕΑ

Γ.Ν. Καστοριάς 29 108,00€ 1 φορά το χρόνο

Να  προσκομιστεί  από  την  ανάδοχο  εταιρεία  διαχείρισης  των  ΑΕΑ  υπεύθυνη  δήλωση  συμμόρφωσης με  τις
παρακάτω ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς: 

2. ΚΥΑ 146163/2012  (URL)ΦΕΚ τ.  Β΄  1537/8.5.2012)  «Μέτρα και  όροι  για  τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών
μονάδων» 

3. Ν. 1650/1986 (URL)ΦΕΚ τ.Α΄ 160/16.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3010/02 το Ν. 4014/2011 και το Ν. 4042/2012. 

4. ΚΥΑ Ή.Π. 13588/725/2006 (URL)ΦΕΚ τ.Β΄ 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων σε συμμόρφωση με  τις  διατάξεις  της οδηγίας  91/689/ΕΟΚ «για  τα επικίνδυνα απόβλητα» του
συμβουλίου της  12ης  Δεκεμβρίου 1991.Αντικατάσταση της  υπ΄αριθμ.  19396/1545/1997  κοινής  υπουργικής
απόφασης Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(URL)Β604). 

5. ΚΥΑ  Ή.Π.  24944/1159/2006  (URL)ΦΕΚ  τ.  Β΄  791/30.6.2006)»Έγκριση  Γενικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών  για  την
διαχείριση  επικινδύνων  αποβλήτων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  (URL)παρ.  Β)  της  υπ’  αριθμ.  13588/725  κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (URL)Β΄ 383)
και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (URL)παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης
Μαρτίου 1991» 

6. Κανονισμός (URL)ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006
για τις μεταφορές αποβλήτων. 

7. Ν. 2203/1994 (URL)ΦΕΚ τ. Α΄ 58/15.4.94) «Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών
κινήσεων επικινδύνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους» 

8. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (URL)Ε.Κ.Α.) σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει
τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. 

9. ΚΥΑ 22912/1117 (URL)ΦΕΚ τ. Β’ 759/6.6.2005) «Μέτρα και όροι για τη πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης
του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» 

10.ΚΥΑ 8668/2007 (URL)ΦΕΚ τ. Β’ 287/2.3.2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
(URL)ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (URL)παρ.Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι
και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ»(URL)Β’ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
του άρθρου 7 (URL)παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991.Τροποποίηση
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της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση
επικινδύνων  αποβλήτων  ...κλπ»(URL)Β’  383)  και  της  υπ’  αριθμ.  24944/1159/2006  κοινή  υπουργική  απόφαση
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων...κλπ»(URL)Β’ 791). 

11.ΚΥΑ 19403/1388/08 (URL)ΦΕΚ τ. Β’ 781/2.5.2008) «Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (URL)Α’ 113) σε συμμόρφωση προς
τις διατάξεις  της Οδηγίας 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2003,  της Οδηγίας 2004/111/ΕΚ της
Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2004 και της Οδηγίας 2006/89/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2006 για
την  τέταρτη,  Πέμπτη  και  έκτη  προσαρμογή  αντίστοιχα,  στην  τεχνική  πρόοδο  της  Οδηγίας  94/55/ΕΚ  του
Συμβουλίου  για  την  προσέγγιση  των  νομοθεσιών  των  κρατών  μελών  σχετικά  με  τις  οδικές  μεταφορές
επικινδύνων εμπορευμάτων» 

12.Εγκύκλιος υπ. Αριθμ. Πρωτ. 29960/3800/15.6.2012 ΥΠΕΚΑ Ενδεικτικές κατηγορίες ΑΥΜ. 
13.ΥΑ 52167/4683/20.1.2012 περί εσωτερικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΑ
Για τη μεταφορά των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (URL)ΑΕΑ) απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του
συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και τα απαιτούμενα εκ της σχετικής  ισχύουσας νομοθεσίας δικαιολογητικά και
αφορούν  τον  νόμιμο  κάτοχο  της  άδειας  μεταφοράς  των  ΑΕΑ  που  θα  υποβάλλει  προσφορά  μόνος  του  ή
συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:
α)  Διαπεριφερειακή  Άδεια  για  συλλογή  -  μεταφορά  Άλλων  Επικίνδυνων  Απόβλητων   (URL)ΑΕΑ)  σε  ισχύ,  που  να
περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο. Ή  άδεια
συλλογής μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012.
β) Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς των ΑΕΑ εφαρμόζονται τα  αναφερόμενα στο  κεφάλαιο 1, παρ. 1.3
της κοινής υπουργικής  απόφασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει και απαιτείται  να υποβληθεί η
σχετική συγκατάθεση του ΥΠΕΚΑ για διασυνοριακή μεταφορά.
γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (URL)Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νομίμου κατόχου
της άδειας μεταφοράς  ΑΕΑ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΑΕΑ
που παράγονται από την Αναθέτουσα Αρχή  και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να
εκτελέσει  το  έργο  της  μεταφοράς  των  ΑΕΑ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  ΚΥΑ
146163/1537/2012.
δ)  Υπεύθυνη δήλωση  της  παρ.  4  του άρθρου 8  του ν.  1599/1986  (URL)Α'75),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  του νομίμου
κατόχου της άδειας μεταφοράς ΑΕΑ στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα οχήματα μεταφοράς που θα διαθέσει για
την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η
νομοθεσία και θα διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος
104/1999  όπως  τροποποιήθηκε  από  τις  διατάξεις  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  19403/1388/08/2008  και
ισχύει, εφόσον απαιτείται . Επίσης να δηλώνεται ότι όλοι οι οδηγοί που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου,
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR αντίστοιχου
των μεταφερόμενων υλικών και ότι κάθε σχετική παρέκκλιση θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Αν για τα
παραγόμενα είδη ΑΕΑ δεν απαιτείται πιστοποίηση των οχημάτων μεταφοράς τους κατά ADR, να κατατεθεί σχετική
γραπτή  τεκμηρίωση.  Να  καταγραφούν  αναλυτικά  και  συγκεκριμένα,  οι  οδηγοί  και  τα  οχήματα  που  θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι πιστοποιήσεις ADR
για  τους  συγκεκριμένους  οδηγούς  και  τα  συγκεκριμένα  οχήματα.  Επίσης,  να  δεσμευτεί  ο  ανάδοχος  ότι  σε
περίπτωση χρήσης  άλλων  οδηγών  ή/και  άλλων  οχημάτων  για  οποιοδήποτε  λόγο,  θα  παράσχει  τις  πρόσθετες
πιστοποιήσεις συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
ε) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας/διάθεσης των ΑΕΑ,  ότι δέχεται προς
επεξεργασία τα ΑΕΑ της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς τους.
στ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΑΕΑ σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1.γ)2.  Του άρθρου 57 του Ν.4042/2012. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο να προσδιορίζονται οι
εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται, τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των προς διαχείριση αποβλήτων και το
ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, να αναγράφεται ότι η κάλυψη αφορά σε ζημίες προς τρίτους και την
επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας. Σε περίπτωση που εκτελείται και
διασυνοριακή μεταφορά των ΑΕΑ, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να προβλέπει και την περίπτωση αυτή, με ανάλογη
αναπροσαρμογή του ύψους της ασφάλισης.
ζ)  Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΑΕΑ με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας  για την
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (URL)ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (URL)ΦΕΚ 1350/B').
η) Άδεια κυκλοφορίας των φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση
αδειών  κυκλοφορίας  φορτηγών  ιδιωτικής  χρήσης  σε  κατόχους  άδειας  συλλογής-μεταφοράς  επικίνδυνων
αποβλήτων» (URL)ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (URL)ΦΕΚ Β΄ 948). Τα
οχήματα  αυτά  θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.4.2 του
παραρτήματος Ι της ΚΥΑ  146163/1537/2012. Να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, τα οχήματα που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι άδειες κυκλοφορίας
για τα συγκεκριμένα οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οχημάτων για
οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες άδειες κυκλοφορίας συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
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θ)  Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR (URL)αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών), των οδηγών
που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την
εταιρεία (URL)αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). 
ι)  Όλα  τα  ανωτέρω  έγγραφα  να  είναι  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  ΚΥΑ  146163/1537/2012  και  τα
παρατήματα  της  καθώς  και  σε  κάθε  άλλη  διάταξη  για  τη  διαχείριση  επικινδύνων  αποβλήτων,  όπως  ισχύουν
σήμερα.
ια) Οι περιέκτες για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των ΑΕΑ εντός Νοσοκομείου (URL)βαρέλια, μπιτόνια, κυτία
hospital box κλπ) θα προσφέρονται  δωρεάν από τον ανάδοχο στην κατάλληλη ποσότητα. Οι περιέκτες αυτοί θα
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/1537/2012, στο Παράρτημα Ι,  στις
παραγράφους  1.1.2.2  και  1.2.  Να  κατατεθούν  οι  αντίστοιχες  πιστοποιήσεις  για  κάθε  είδος  περιέκτη  που  θα
παρασχεθεί. Επίσης,  ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει  δωρεάν οποιοδήποτε άλλο υλικό απαιτηθεί  για τη
συσκευασία και τη σήμανση των αποβλήτων εν όψει της μεταφοράς τους εκτός Νοσοκομείου.
ιβ) Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων το οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων εντός και
εκτός της υγειονομικής μονάδας όπως και κατά την διάρκεια της μεταφοράς των επικίνδυνων απορριμμάτων προς
τελική επεξεργασία (URL)διαρροές υλικών στο περιβάλλον, ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΑ
1.  Τα  προς  μεταφορά  ΑΕΑ,  θα  συσκευάζονται  στους  κατάλληλους  πιστοποιημένους  περιέκτες  και  θα
απομακρύνονται από το Νοσοκομείο με την κατάλληλη σήμανση με ευθύνη του αναδόχου μεταφορέα.   
2. Για τη συσκευασία των ΑΕΑ θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για
τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι  οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις:  της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις
Οδικές μεταφορές  (URL)Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par Route  –
ADR),  του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (URL)International Maritime Organization/International Maritime
Dangerous Goods Code-IMO/IMDG),  του  Κανονισμού για τις  διεθνείς  σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων (URL)RID), της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (URL)International Air Transport Association- IATA) και του
Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (URL)International Civil  Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο
μεταφοράς και όπουαπαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων
ως προς την επικινδυνότητά τους, και κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του
επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. 
3. Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς (URL)π.χ. όταν μέρος της μεταφοράς εκτελείται οδικώς και μέρος αυτής
δια  θαλάσσης),  τα απόβλητα θα πρέπει  να μεταφέρονται  με  τρόπο ώστε να ακολουθείται  το  σύνολο των
απαιτήσεων που αφορούν τα  επιμέρους τμήματα της μεταφοράς.
4.  Ή  παραλαβή  των  ΑΕΑ  θα  γίνεται  πάντα  από  Δευτέρα-Παρασκευή  σε  πρωινό  ωράριο  και  δε  θα
πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του κράτους. 
5.  Ή  τιμολόγηση των  υπηρεσιών  θα  γίνεται  μετά  από κάθε  παραλαβή αποβλήτων.  Θα  εκδίδεται  από τον
ανάδοχο αναλυτική κατάσταση με τις κατηγορίες και τις ποσότητες αποβλήτων που παραλήφθηκαν από το
Νοσοκομείο και θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο.
6.  Ο  ανάδοχος  θα  ζυγίζει  και  θα  καταγράφει  την  ποσότητα  των  ΑΕΑ,  παρουσία  αρμόδιας  Επιτροπής  του
Νοσοκομείου.  Ή  παραλαβή  των  αποβλήτων  θα  γίνεται  από  συγκεκριμένο  χώρο  εντός  του  οποίου
αποθηκεύονται προσωρινά και η ζύγισή τους θα πραγματοποιείται  σε διακριβωμένο φορητό ηλεκτρονικό ζυγό
που υποχρεούται να προσκομίζει  ο ανάδοχος σε κάθε παραλαβή αποβλήτων,  παρουσία των εντεταλμένων
υπαλλήλων του Νοσομείου και εκεί θα εκδίδεται και το τελικό ζυγολόγιο. Κατά την παραλαβή τους από την
ανάδοχο εταιρεία,  τα ΑΕΑ θα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Νοισκομείου,
προσβάσιμο για φορτηγό όχημα. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνει
σε έλεγχο των ζυγών από επίσημο κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.
7. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 146163/1537/2012 για τα ΑΕΑ που μεταφέρονται και επεξεργάζονται εκτός
Νοσοκομείου  πρέπει  να  συμπληρώνεται  το  επίσημο  έντυπο  αναγνώρισης  με  βάση  το  υπόδειγμα  του
παραρτήματος της ΚΥΑ146163/1537/2012. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής
και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου και η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2
του Παραρτήματος Ι. Ή έκδοση του εντύπου αυτού, θα γίνεται με έξοδα του αναδόχου. Μετά από κάθε παραλαβή,
ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέφει  τα αντίτυπα, με συμπληρωμένο το πεδίο που αφορά την παραλαβή των
αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας τους. 
8.  Σε  περίπτωση  μεταφοράς  των  ΑΕΑ  σε  σταθμό  μεταφόρτωσης (URL)που  πληροί  τις  ορισθείσες  από  την  ΚΥΑ
24944/1159/2006 προδιαγραφές), ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει και να αποστείλει στην ΥΜ βεβαίωση για
την αποθήκευση των ΑΕΑ εν αναμονή περαιτέρω εργασιών διαχείρισης ή έναρξης διαδικασίας μεταφοράς στο
εξωτερικό.
9. Σε περίπτωση συνεργασίας της αναδόχου εταιρείας, με αδειοδοτημένη εταιρεία που εδράζει στο εξωτερικό, για
την  τελική  διάθεση  των  ΑΕΑ,  η  τελευταία  υποχρεούται  να  εκδώσει  το  αντίστοιχο  πιστοποιητικό  οριστικής
διάθεσης/τελικής  καταστροφής  των  αποβλήτων  (URL)Certificate  of  Disposal),  αναγνωρισμένο  από  τις  αρμόδιες
ελληνικές και αλλοδαπές αρχές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
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10. Το  προσωπικό  της αναδόχου εταιρείας συλλογής-μεταφοράς των ΑΕΑ,  που  θα  χειρίζεται τα  απόβλητα,
θα φέρει ειδική προστατευτική ένδυση και μάσκα, ανάλογη των συλλεγόμενων αποβλήτων, που θα παρέχεται
από  τον  ανάδοχο  με  δική  του  οικονομική  επιβάρυνση.  Κάθε  παράλειψη  τέτοιου  είδους  που  εκθέτει  το
προσωπικό του αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
11. Ο μεταφορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα το Νοσοκομείο σε περίπτωση διασποράς των ΑΕΑ κατά
τη  συλλογή  ή  μεταφορά  τους.  Ακολούθως  υποχρεούται  εντός  24  ωρών  να  ειδοποιήσει  τις  Υπηρεσίες
Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας περιγράφοντας το συμβάν, τις συνθήκες που οδήγησαν στην
αστοχία,  τις  τυχόν  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις,  την  τυχόν επιβάρυνση στην  υγεία  φυσικών προσώπων,  τη
μέθοδο  καθαρισμού  της  περιοχής  και  τον  τρόπο  επεξεργασίας  και  τελικής  διάθεσης  των  αποβλήτων  που
διασκορπίστηκαν.
12. Ή ανάδοχος εταιρεία μεταφοράς οφείλει  να προσκομίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διασποράς
του  μεταφερόμενου  φορτίου.  Για  το  σκοπό  αυτό  πρέπει  να  διαθέτει  επαρκή  εξοπλισμό  καθαρισμού  και
απολύμανσης που θα περιγράφεται στο αναλυτικό σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΕΑ
Γ  ια  την    επεξεργασία   των  Άλλων  Επικίνδυνων  Αποβλήτων  (ΑΕΑ)  εκτός  της  αποτέφρωσης  ,  απαιτούνται  να
υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον
νόμιμο κάτοχο της  άδειας  επεξεργασίας των ΑΕΑ,  που θα υποβάλλει  προσφορά μόνος  του ή συμμετέχων σε
Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία
επεξεργασίας ΑΕΑ.
1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (URL)Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (URL)ΠΠΔ), σε 
ισχύ. Σε περίπτωση ύπαρξης κύριας εγκατάστασης και σταθμού μεταφόρτωσης των ΑΕΑ, να υποβληθούν 
ΑΕΠΟ και για τις δύο.
2. Αδεια λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας, σε ισχύ. Σε περίπτωση ύπαρξης κύριας εγκατάστασης 
και σταθμού μεταφόρτωσης των ΑΕΑ, να υποβληθούν άδειες λειτουργίας και για τις δύο.
3. Υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού 
προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν σε χώρο όπου θα επιτρέπεται η διάθεση 
του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 
146163/1537/2012 όπως ισχύει σήμερα.
4.  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο    του  φορέα  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  επεξεργασίας  ΑΕΑ  σε  ισχύ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.γ)2. Του άρθρου 57 του Ν.4042/2012. Στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο  να  προσδιορίζονται  οι  εργασίες  διαχείρισης  που  καλύπτονται,  τα  χαρακτηριστικά
επικινδυνότητας  των  προς  διαχείριση  αποβλήτων  και  το  ύψος  της  ασφαλιστικής  κάλυψης.  Επίσης,  να
αναγράφεται ότι  η κάλυψη αφορά σε ζημίες προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην
πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας. 
5. Να υποβληθούν στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση της εγκατάστασης με το αναγκαίο και 
εξειδικευμένο επιστημονικό,  διοικητικό, τεχνικό,  βοηθητικό   προσωπικό,  ώστε να λειτουργεί με τους πλέον
σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να 
διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων  σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και 
κοινοτική νομοθεσία. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, 
εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο.
6. Αν για την τελική διάθεση των ΑΕΑ υπάρχει συνεργασία με ανάλογη αδειοδοτημένη εταιρεία του 
εξωτερικού, να προσκομιστούν δικαιολογητικά που να πιστοποιούν την αποδοχή συνεργασίας της εταιρείας 
αυτής με την ανάδοχο εταιρεία της ημεδαπής και βέβαια να προσκομιστεί η σχετική άδεια λειτουργίας της 
αλλοδαπής εταιρείας. Όλα αυτά τα δικαιολογητικά να προσκομιστούν στην πρωτότυπη ξενόγλωσση έκδοση 
αλλά και σε επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά.
Είναι επιθυμητή η κατά ISO ή TUV): 90524400-0 πιστοποίηση της εταιρείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
7.  Με βάση τον προαναφερόμενο κατάλογο παραγόμενων ΑΕΑ των Υγειονομικών Μονάδων,  να προσκομιστεί
πληροφόρηση για τον προτεινόμενο τρόπο διαχείρισης/επεξεργασίας/διάθεσης ανά είδος και την κατάλληλότητά
του για το εκάστοτε είδος ΑΕΑ.

Για  επεξεργασία  με  τη  μέθοδο  της  αποτέφρωσης  απαιτούνται  να  υποβληθούν με  την  προσφορά  του
συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας
των ΑΕΑ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία
συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΑΕΑ.
1) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (URL)Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (URL)ΠΠΔ), σε ισχύ.
2) Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας αποτέφρωσης, σε ισχύ.
3) Βεβαίωση αποδοχής επικίνδυνων αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας της Αναθέτουσας Αρχής.
4) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας με αποτέφρωση θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο
Συμβόλαιο σε ισχύ, κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφοράς του περιβάλλοντος στην
πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(αξίας …………………€ χωρίς ΦΠΑ, ………………………€ με ΦΠΑ)

Αριθμός Σύμβασης …./2018
Στην Καστοριά σήμερα …………………………….…., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι,
αφενός το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»    που
εδρεύει   στην   Καστοριά, (URL)Α.Φ.Μ. 999262830, Δ.Ο.Υ. Καστοριάς) νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Διοικητή του
Νοσοκομείου, κ.. …………………………………………………………….το οποίο χάριν συντομίας θα καλείται  "Το Νοσοκομείο"
και
αφετέρου  η  εταιρία  με  την  επωνυμία  …………………………………………….  με  ΑΦΜ  …………………,  Δ.Ο.Υ.
……………………………….   που εδρεύει στ.. ………………, οδός …………………………………… ΤΚ …………., τηλ. …………………, και
fax ………………,  που   εκπροσωπείται   νόμιμα   από  τον κ. ……………………………………………………………  και στο εξής,
χάριν συντομίας θα καλείται "Ανάδοχος".
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Β) Την υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη.
Γ) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. 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:
Δ) Την αριθμ. ……./…-….-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (URL)ΑΔΑ: ...........................)
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1.  Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  ανάθεση  υπηρεσιών  Αποκομιδής,  Μεταφοράς  και  Διάθεσης
Νοσοκομειακών Αποβλήτων του Νοσοκομείου Καστοριάς 

1.2. Ή 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 ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1. Ή σύμβαση θα ισχύει για ένα (URL)1) έτος, ήτοι από την……………..………..… έως την……………………………….. 
2.2. Ή  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.

2.5. Στην 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 Το 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
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επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Ή 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 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

3.1. Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από υπαιτιότητα  του αναδόχου μετά  του  χρόνου  που  προβλέπεται  στη
σύμβαση, 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 ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 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. Ή επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο

έκπτωτο

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Σύμφωνα 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 (URL)5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας
(URL)μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….-201…. .

4.2.  Ή ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υπηρεσιών, 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 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (URL)€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5.2. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (URL)60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου
από τον ανάδοχο.

5.3. Ή 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.  (URL)αποδεικτικά  φορολογικής  και  ασφαλιστικής
ενημερότητας κ.λ.π.).

5.4. Ή υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
5.5. Σε  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» (URL)ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ
ΚΑΙ ΔΉΜΟΣΙΏΝ ΑΡΧΏΝ».

5.6. Ή προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 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
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καθυστέρησης  της  πληρωμής,  που  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του  παρόχου  (URL)μη  έγκαιρη  υποβολή  των
αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).

5.7.  Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις:
 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%.

a. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (URL)Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

6.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη εκτέλεση της υπό ανάθεσης υπηρεσίας, εφόσον
συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας.  Ώς  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. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016,  ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (URL)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.  Σε  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.  Τροποποίηση αυτών μπορεί  να γίνει  μόνον εγγράφως,  σε
αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  και  μετά  από  προηγούμενη  σχετική  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου 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 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

8.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει  κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (URL)ή και μετά τη λήξη της,  εφόσον
απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου και αφορά (URL)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 Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να
απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή
του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί
της αιτήσεως μέσα σε δύο (URL)2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την
απόφαση του Δ.Σ.,  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. 550/2019 διακήρυξης
του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν
κάθε  φορά.  Ή  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.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (URL)2) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  αφού
διαβάστηκαν,  υπογράφηκαν  από  τους  συμβαλλόμενους,  εκ  των  οποίων  το  Νοσοκομείο  έλαβε  ένα  (URL)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  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Νοσοκομείο ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

(URL)Υπογραφή) (URL)Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΥΔ)

[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 φορέα     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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΉΜΔΉΣ: 99221915_2
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΜΑΥΡΙΏΤΙΣΣΉΣ/ΚΑΣΤΟΡΙΑ/52100
- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Τζιάρας Λουκάς
- Τηλέφωνο: 2467350621
- Ήλ. ταχυδρομείο: prom1@kastoriahospital.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL)διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.kastoriahospital.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (URL)συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 90524400-0): ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΉ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΉ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΏΝ CPV): 90524400-0:  90524400-0
- Κωδικός στο ΚΉΜΔΉΣ: 99221915_2
- Ή σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (URL)εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΉΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΉΡΏΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (URL)ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον  εθνικό
αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον  απαιτείται  και
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ήλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (URL)διεύθυνση  δικτυακού
τόπου) (URL)εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  είναι  πολύ  μικρή,  μικρή  ή
μεσαία επιχείρησηii;
Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος  σε  επίσημο  κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτει
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (URL)π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (URL)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): 90524400-0  κατά  περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος V): 90524400-0I. 
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 κατάλογοiii:
δ)  Ή  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  καλύπτει  όλα  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: 

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων):[……][……]
[……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
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Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη  διαδικασία
σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  από  κοινού  με
άλλουςiv;

[] 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   (URL)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) [……]

Τμήματα 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 [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ήλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (URL)τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):

[……]
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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) 
Υπεργολαβική 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 καταδίκεςv

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·
2. δωροδοκίαvii,viii·
3. απάτηix·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxi·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  εις
βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή  οποιουδήποτε
προσώπουxiii 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  (URL)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):
[……][……][……][……]xiv

Εάν ναι, αναφέρετεxv:
α)  Ήμερομηνία  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) Ήμερομηνία:[   ], 
σημείο-(URL)-α): [   ], 
λόγος(URL)-οι):[   ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(URL)-ά) σημείο(URL)-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού (URL)«αυτοκάθαρση»)xvii;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxviii: [……]
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  ασφάλισηςxix, στην  Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]· α)[……]·
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β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Ή εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή  έκδοσης
απόφασης
-  Σε  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 ;xx

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

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): xxi

[……][……][……]
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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
δικαίουxxii;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
αυτού του λόγου αποκλεισμού (URL)«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[…….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiii :
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 περιστάσειςxxiv

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 παράπτωμαxxv;
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

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας  μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης  συμφερόντωνxxvi,  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 σύμβασηςxxvii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρή  ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxviii 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  ενδέχεται  να  επηρεάσουν
ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα  κριτήρια  επιλογής  (URL)ενότητα  ή  ενότητες  Α  έως Δ του παρόντος  μέρους),  ο οικονομικός ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 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
εγκατάστασήςxxix; του:
Εάν  η  σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται 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): [……][……]
[……]

Δ: Συστήματα 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.

Συστήματα  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

[] Ναι [] Όχι

Σελίδα 45

ΑΔΑ: ΨΖ6Θ4690ΒΥ-ΟΟ6





άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[……] [……]

(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 VI: Τελικές 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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxx, 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 δωρεάνxxxi.

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: (URL)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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iΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (URL)ΕΕ L) 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iiiΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
ivΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
viΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (URL)ΕΕ L) 300 της 11.11.2008, σ. 42).
viiΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (URL)β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (URL)Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
viiiΌπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (URL)ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (URL)ΕΕ L) 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
ixΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (URL)ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (URL)ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (URL)ΕΕ L) 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας  (URL)ΕΕ  L)  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (URL)ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiiΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (URL)ΕΕ L) 101 της
15.4.2011,  σ.  1)  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.  4198/2013 (URL)ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiiiΉ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (URL)Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών  (URL)Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (URL)Α.Ε),  τον  Διευθύνοντα
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (URL) βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xviiΟικονομικός  φορέας που έχει αποκλειστεί  με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (URL)άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xviiiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (URL)μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
xixΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (URL)άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν καταβληθεί,  ή  όταν ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiiΌπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiii. Ή απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(URL)Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxivΆρθρο 73 παρ. 5.
xxvΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxviiΠρβλ άρθρο 48.
xxviii Ή  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  περιπτ.  στ  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (URL)Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxixΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (URL)διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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