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                                                                                ΑΔΑΜ: 19PROC005159506  
 
 
 
                                                                 
 
                                                                      ΑΔΑ: 9ΞΤΨ4690Β4-ΑΞΦ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
       ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΡΕΙΦΕΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ 
  

ΚΟΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231  
Δ/νςθ Διοικθτικοφ  
Τμιμα Οικονομικό  
Γραφείο: Ρρομθκειϊν 
Ρλθροφορίεσ: Γεωργία Μπεξι   
ΤΗΛ.2751 3- 60172 
FAX: 27513-60170  

    E-MAIL:   promithies3@gna.gr  
                              
ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ   

 
 
Για τθν  ανάδειξθ αναδόχου   για  τθν Αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ νοςοκομειακϊν 
αποβλιτων  CPV 90524400-0   προχπολογιςμοφ : 29.796,60 € για χρονικό διάςτθμα  τριϊν  (3)    
μθνϊν με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ  προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει  τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
Το Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ-Νοςθλευτικι Μονάδα Άργουσ ζχοντασ υπόψθ : 
Α. Σισ διατάξεισ: 
 
 
1.Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016) και τισ τροποποιιςεισ του .  
 
2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «Προμικειεσ φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο 
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει. 
  
3. Του Ν. 4052/1-03-2012(Φ.Ε.Κ. 41/ Αϋ/1-03-2012) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ 
των Σχεδίων Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου 
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ τθσ 
Ελλάδοσ,  του Σχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ 
του δθμοςίου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ» και άλλεσ διατάξεισ.». 
 
 
4. Του Π. Δ 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάλθψθσ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»  
 
5.Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Αϋ74/26-03-2014), άρκρο 1 (περί κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ 
επικυρϊςεων αντιγράφων εγγράφων. 
 

        ΑΓΟΣ  24-06-2019 
         Α. ΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 13 
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6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 143 Αϋ/2014), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και  πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» 
και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 112 Αϋ/2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 
8. Του Π. Δ 28/15 (ΦΕΚ 34 Α/23-03-15) : Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα. 
 

      9. Τθν υπ’ αρικμ. ΔΥ7/2480/94 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Περί Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που 
αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-
94)  
10.  Του Ν.4497/2019 Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ ( ΦΕΚ 171/Α/2017) , άρκρο 107 << Τροποποιιςεισ 
του ν.4412/2016 (Αϋ147) >>. 
 
11. Του Ν.4605/2019 Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ 
τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό 
απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - 
Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ 
( ΦΕΚ Αϋ52/1-04-2019 ) Άρκρο 43 << Τροποποίθςθ διατάξεων του ν.4412/2016 (Αϋ147) >>. 
 
Β. Σισ Αποφάςεισ και ζγγραφα: 
 
1.  Τθν υπ αρικ.158/2016 απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
ςχετικά με τθν ζγκριςθ «Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)» (ΦΕΚ 3698/τ.Β/16-
11-2016)  
2. Η υπ’αρικ.πρωτ 1547/13-06-2019 ανάλθψθ υποχρζωςθσ ΑΔΑ: Ψ43Σ4690Β4-2ΘΣ. 
3. Τθν υπϋαρικ.  32θ /12-10 -2018 Θζμα: 21ο πράξθ του  Δ. Συμβουλίου του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Αργολίδασ με κζμα: << Ζγκριςθ Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν κατόπιν Διαβοφλευςθσ >> 
4. Τθν υπ’ αρικ.  24θθ/18-06-2019 (κζμα:14ο) πράξθ του  Δ. Συμβουλίου του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Αργολίδασ ςχετικά με τθν ζγκριςθ Πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ & τον οριςμό Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ. 
 
προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ Αναδόχουσ να υποβάλουν ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ 
για  τθν Αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ νοςοκομειακϊν αποβλιτων  CPV 90524400-0   
προχπολογιςμοφ : 29.796,60 €  για χρονικό διάςτθμα  τριϊν  (3)    μθνϊν με κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθν  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ  προςφορά αποκλειςτικά βάςει  τθσ τιμισ 
(χαμθλότερθ τιμι). 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 
 
Ανακζτουςα Αρχι : Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ –Ν.Μ. Άργουσ  Κορίνκου 191 Αργοσ ΤΚ. 21231, 
Άργοσ, Τθλζφωνο : 27513 60172 Φαξ : 2751360170. 
 
E-mail:  promithies3@gna.gr 
  
Ρλθροφορίεσ: Γραφείο Ρρομθκειϊν Γεωργία Μπεξι  (τθλζφωνο επικοινωνίασ 27513 60172 Fax: 
27513 60170). 
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2. ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 

ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 

Ρρωτόκολλο Γραμματείασ                           
Γ.Ν. ΑΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ. 

ΑΓΟΥΣ  

3- 07-2019                                   
ΗΜΕΑ: Τετάρτθ 
ΩΑ:11:00 π.μ. 

4-07-2019 
ΗΜΕΑ: Ρζμπτθ 
ΩΑ: 11:00 π.μ. 

 
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ μζχρι τισ 3-07-2019                                         
θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00 π.μ. ςτο Ρρωτόκολλο Γραμματείασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Διευκ.: 
Κορίνκου 191 Αργοσ Τ.Κ.21231 . 
 
 Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,   Κορίνκου 191 Άργοσ  Τ.Κ. : 
21231 (ςτο αμφικζατρο), ςτισ 4-07-2019 , θμζρα: Ρζμπτθ και ϊρα  11:00π.μ. 
 
3. ΤΟΡΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Ρροσ  διευκόλυνςθ  των  ενδιαφερομζνων,  το  πλιρεσ  κείμενο  τθσ  Ρρόςκλθςθσ  διατίκεται  ςε 
θλεκτρονικι μορφι από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (www.gna.gr ) κακϊσ και ςτο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) & ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
4. ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  
 
1. . Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Ζνα από τα αντίγραφα ορίηεται ωσ 
πρωτότυπο και πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΡΩΤΟΤΥΡΟ” και να μονογράφεται 
από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε 
αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 

 
2. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
 
2.1. Η λζξθ ΡΟΣΦΟΑ. 
 
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
 
2.3. Ο αρικμόσ τθσ πρόςκλθςθσ και το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. 
 
2.4. Η θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ. 
 
2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

 
3.  Μζςα  ςτο  φάκελο  τθσ  προςφοράσ  τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία 
και ειδικότερα τα εξισ : 
3.1 ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ τθσ προςφοράσ (Ρρωτότυπα και Αντίγραφα), τοποκετοφνται ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
  
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ (Ρρωτότυπο και αντίγραφο), τοποκετοφνται ςε χωριςτό 
ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ».  
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3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ρρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται 
ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ».  
3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προςφοράσ κα φζρουν και τισ 

ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

3.5.      Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, προςκικεσ ι διορκϊςεισ. 
 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
εκατόν πενιντα (150 ) θμερϊν  από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 
 
5. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ είναι δυνατό: 
•   Να   υποβάλλονται   ςτο   πρωτόκολλο τθσ   Ανακζτουςασ   Αρχισ   μζχρι   και τθν :    3-07-2019,   
θμζρα Τετάρτθ  και ϊρα 11:00 π.μ. 
 
• Να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Άργουσ με οποιοδιποτε τρόπο και 
να παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
• Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να 
φζρει τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία». 
• Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν 3-07-2019 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00 π.μ. είναι 

εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. 

 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 
Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ  ςτο διαγωνιςμό περιγράφονται ςτο παρόν άρκρο και αποτυπϊνονται 
ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Ραράρτθμα V) το οποίο αποτελεί  Υπεφκυνθ 
Διλωςθ   των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν 
δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν 
βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του Άρκρου 73 παρ.1, 2,& 4 εδάφιο  α και κ του Ν 4412/2016 . 
Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ζτςι όπωσ αποτυπϊνονται ςτο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ παροφςασ είναι οι εξισ : 
  4.1.1  Να μθν υπάρχει ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα  τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για 
ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παρ.1του Άρκρου 73 του Ν 4412/2016 
(λόγοι  που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ ):  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ 
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 
ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 
το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
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13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
 
4.1.2 Να μθν ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ  τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα 
κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ. 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ . 
 
4.1.3 Να μθν  ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  
 
4.1.4. Να μθν τελεί  ο οικονομικόσ φορζασ   υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ 
ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 
ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι να μθν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ 
του δραςτθριότθτεσ ι να μθ  βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
4.1.5. Να μθν  ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ. 
4.1.6 Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο ο προςφζρων αποκλείεται κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  
Κάκε οικονομικόσ Φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλλει ζνα 
ΤΕΥΔ: 
Ρροσ διευκόλυνςθ των ςυμμετεχόντων  το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθ 
ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου (www.gna.gr ) 
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Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ /κοινοπραξίεσ 

αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

 
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν 

προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι 

που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 
 
Για τουσ Συνεταιριςμοφσ, απαιτείται βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ 

λειτουργεί νόμιμα. 
 
Σθμείωςθ: Σε περίπτωςθ κοινοπρακτικοφ ςχιματοσ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ 

επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελϊν του. 

Ο προςφζρων κα πρζπει επί πλζον να προςκομίηει Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 που 
να δθλϊνετε ότι: 
α.   Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ . 
β.   Τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτθν προςφορά του είναι ακριβι και αλθκι και  
γ. Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για τθν προςικουςα και ζγκυρθ προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  
 
Υπογραφή ΤΕΥΔ 
 
Με τθν παρ. 13 του άρκρου 107 του ν.4497/2017 (Α/171) προςτζκθκε το άρκρο 79Α ςτο ν.4412/2016, το 
οποίο ζχει ωσ εξισ: 

«Το παρόν άρκρο εφαρμόηεται και για τθν υπογραφι του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ(ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» 
Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ νομίμου 
εκπροςϊπου, ι αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνου για το ςκοπό αυτό προςϊπου, θ προκαταρκτικι 
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του ν.4412/2016, για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του, ι 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν υπογραφι του ΣΕΤΔ , νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί 
τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ 
ςφμβαςθσ. 
Επιςθμαίνεται τζλοσ, ότι θ παροχι τθσ ωσ άνω δυνατότθτασ, ςε καμία περίπτωςθ, δεν ςθμαίνει ότι 
οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν οικονομικοφσ φορείσ ςτισ περιπτϊςεισ που το ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ 
υπογράφεται από όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο του άρκρου 73 
παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
Το ΤΕΥΔ  κατά περίπτωςθ  μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν {(Ν.4605/2019-Τροποποίθςθ διατάξεων του 
ν.4412/2016(Αϋ147)} 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Σφμφωνα με το άρκρο 157 του Ν. 4281/2014, δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςε διαδικαςίεσ 
ανάκεςθσ ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν. 
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7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Η διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ από τθν Επιτροπι κα διενεργθκεί ςε δφο (2) 
ςτάδια, ςε κακζνα από τα οποία θ Επιτροπι κα πρζπει να ςυντάξει αντίςτοιχο πρακτικό, το οποίο 
κα περιλαμβάνει:  
 
Στο  Α’ Στάδιο – Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Αξιολόγθςθ – Οικονομικι Αξιολόγθςθ. 

 • Τισ εταιρείεσ που ζλαβαν μζροσ ςτον διαγωνιςμό. 
• Τθν αποδοχι ι απόρριψθ των εταιρειϊν, μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ  Ρρόςκλθςθσ . 
• Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ τεχνικϊν προςφορϊν τισ εταιρείεσ που απορρίπτονται λόγω 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τουσ λόγουσ αναλυτικά. 
•  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ οικονομικϊν προςφορϊν . 
• Συγκριτικό Ρίνακα με τισ προςφερόμενεσ τιμζσ ανά είδοσ και ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 
Αξιολόγθςθ που ζχει προθγθκεί. 
•  Τθν απόρριψθ προςφορϊν που είναι υψθλότερεσ από το Ραρατθρθτιριο τιμϊν. 
•  Τισ μειοδότριεσ εταιρείεσ, ανά είδοσ και τθν αντίςτοιχθ τιμι , ανάδειξθ Αναδόχου. 

 
 

Κριτιριο  Ανάκεςθσ :  
Η κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο αξιολόγθςθσ  τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι ) εκ των Αναδόχων  των οποίων οι 
προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ. 

 
Η τιμι χωρίσ ΦΠΑ κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορζσ.   
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω 
ενιαία απόφαςθ+ 
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» 
και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι 
τουσ ςυμμετζχοντεσ  . Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 127 του ν 4412/2016 . 
 
Στο Β’ Στάδιο  – Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  

• Τθν αποδοχι ι απόρριψθ των μειοδοτριϊν εταιρειϊν, μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ. 

 
8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 

Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ.  
    Κάκε είδουσ άλλθ δαπάνθ βαρφνει τον προμθκευτι και κα πρζπει να ζχει ςυνυπολογιςκεί ςτθν 

προςφορά.  
Οι τιμζσ κα καταγράφονται ωσ εξισ:  
•  Τιμι χωρίσ ΦΡΑ  
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•  Σφνολο προςφερόμενθσ τιμισ 

•  Ροςοςτό ΦΡΑ και Σφνολο ΦΡΑ 

 • Συνολικό κόςτοσ με ΦΡΑ 
 

• Η προςφερόμενθ τιμι κα πρζπει να εναρμονίηεται με αυτι του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν όπωσ 
αυτι καταγράφθκε κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 
(Ν.4052/2012 άρκρο 14 παρ. 7). 

 
• Η υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

9.   ΑΡΟΙΨΗ ΡΟΣΦΟΩΝ  
 
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ 
προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ , ενϊ είναι δυνατό, κατά τθν κρίςθ 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και προςφορζσ που παρουςιάηουν 
αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοφσ.  Ωσ αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοί νοοφνται οι 
αποκλίςεισ και οι περιοριςμοί που δεν επθρεάηουν τθν Ανάκεςθ ι τθν ποιότθτα εκτζλεςισ τθσ, δεν 
περιορίηουν ςε κανζνα ςθμείο τα δικαιϊματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τισ υποχρεϊςεισ του 
Ρροςφζροντοσ και δεν κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των Ρροςφερόντων. 
 
Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απορρίψει αιτιολογθμζνα προςφορά, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ 
τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 
 

 
φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά ςε κάκε μία από τισ κάτωκι 
 
περιπτϊςεισ: 
 
• Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ. 
• Μθ ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν. 
• Ρροςφορά που δεν καλφπτει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
• Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ. 
• Ρροςφορά ςτθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι.  
• Ρροςφορά που υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ. 
• Δεν  είναι  ςφμφωνθ  με τουσ  επί  μζρουσ  υποχρεωτικοφσ  όρουσ τθσ  παροφςασ,  όπου  αυτοί 
αναφζρονται. 
• Ορίηει χρόνο παράδοςθσ/ υλοποίθςθσ τθσ Ανάκεςθσ μεγαλφτερο του προβλεπομζνου ςτθν 
παροφςα. 
•  Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
 
• Εναλλακτικζσ προςφορζσ, απορρίπτονται. 

 
10.  ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ  
 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο/ουσ »), και τον 
καλεί να υποβάλει ςε κλειςτό φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016 & 
των τροποποιιςεϊν του όπωσ ιςχφουν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
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διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74). όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται 
ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ. 

1.Απόςπαςμα ποινικοφ Μθτρϊου ,ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πρίν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει  ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με 
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του αρ. 73, του 
Ν.4412/2016  ιτοι  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά 
εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ 
εμπορίασ ανκρϊπων. 
2.Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ , ζκδοςθσ του τελευταίου εξαµινου 
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει   ότι: δεν 
τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι - δεν τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
3 Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχι κατά περίπτωςθ αρχι , από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 
κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
4.Ριςτοποιθτικό /Βεβαίωςθ του οικείου Επιμελθτθρίου , µε το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τουσ, κατά τθν θµζρα διενζργειασ του διαγωνιςµοφ, 
και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραµζνουν εγγεγραμμζνοι µζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  
 
11.  ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Η ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.   
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ( ΡΑΑΤΗΜΑ III) 
, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ.  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προσ υπογραφι ςφμβαςθσ, να είναι 
τουλάχιςτον για ζνα μινα  πζραν του ςυμβατικοφ χρόνου . 
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου  του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.   
Κατά τα λοιπά, ςχετικά με τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016. 
 
12 . ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  : 
Από υπογραφισ τθσ για  χρονικό διάςτθμα τριϊν  (3) μθνϊν   και με τον όρο ότι :  
εφόςον προκθρυχκεί ο ετιςιοσ τακτικόσ ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ & ςυμβαςιοποιθκεί 
πριν τθν εκπνοι τθσ τρίμθνθσ ςφμβαςθσ ι διεξαγωγισ κεντρικοφ Διαγωνιςμοφ  - ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ από ανϊτερθ αρχι, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται εφόςον λάβει ζγγραφθ ειδοποίθςθ από το 
Νοςοκομείο για διακοπι τθσ ςφμβαςθσ να αποχωριςει χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ ι απαίτθςθ 
ολοκλιρωςισ τθσ . 



10 
 

13.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ: 
 
Κατά τθσ πρόςκλθςθσ του διαγωνιςμοφ και πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ προβλζπεται θ άςκθςθ 
ζνςταςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016) & τισ 
τροποποιιςεισ του όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 
 

14. ΡΛΗΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των Υπθρεςιϊν . 
Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρ. 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
Τον ανάδοχο  βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των Υπθρεςιϊν   ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων υμβάςεων επιβάλλεται (άρ. 4 Ν.4013/2011 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 44 του  Ν. 

4605/2019).  
 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρ. 36 του Ν.4412/2016. 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (άρ. 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-03-
2017 (Β' 969) «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και 
απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), 
κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρ. 350 του Ν.4412/2016 
(Αϋ 147)»). 
δ)Υπζρ Ψυχικισ Υγείασ:2% 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ (Υπθρεςιϊν) αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 
 
15. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

1.Κακ ́όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ   ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ  του ζργου. 

 
2.Ο Ανάδοχοσ , εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε 
υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν ανάκεςθ (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
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3.Ο Ανάδοχοσ  κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ τθσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων 
τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ 
υποχρεοφται μόνοσ τθσ αποκατάςταςι τθσ. 

 
4.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να τθρεί τθσ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τθσ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016. 
 
5.Ο  Ανάδοχοσ  αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν παρεχόμενθ 
Υπθρεςία , ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ 
προςθκόντωσ τθσ επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ άτομα με τθν 
απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί τθσ απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
6. Ο Ανάδοχοσ  κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, 
που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
 
7. Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, 
που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 

 
16. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ  και θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.  
 

*Για όςα κζματα δεν υπάρχει ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν παροφςα και ανακφπτουν κατά τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφαρμόηονται οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ και ιδίωσ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) & των τροποποιιςεων του. 
 
 

 
                Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΓΟΛΙΔΑΣ  

 
 

      ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΦΛΩΚΟΥ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ανάδειξθ αναδόχου   για  τθν Αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ νοςοκομειακϊν αποβλιτων  CPV 
90524400-0   προχπολογιςμοφ : 29.796,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ για χρονικό 
διάςτθμα  τριϊν  (3)    μθνϊν με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 
άποψθσ  προςφορά αποκλειςτικά βάςει  τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 3 

ΜΗΝΕΣ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΡΑ 

1. EAAM: Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά 

1.α 
Για τθν  Επεξεργαςία των 
EAAM  με τθ μζκοδο τθσ 
αποςτείρωςθσ 

ΚΙΛΟ 5.180,25 0,7 4.496,46 € 

1.β 

Για τθ Συλλογι – Μεταφορά 
των EAAM  ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ 
ΒϋΒΙΡΕ Βόλου και τθν 
παροχι των απαραίτθτων 
υλικϊν ςυςκευαςίασ των 
παραγόμενων EAAM   

ΚΙΛΟ 5.180,25 1,78 11.433,85 € 

  ΣΥΝΟΛΑ → κιλά 5.180,25 2,48 € 15.930,30 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ 3 

ΜΗΝΕΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

2 ΜΕΑ: Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα 

2.α 
Για τθν επεξεργαςία των ΜΕΑ με τθ 
μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ  

ΚΙΛΟ 3.235,50 1,70 6.820,43 

2.β 

Για τθ ςυλλογι – μεταφορά των ΜΕΑ 
ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
αποτεφρωτιρα του ΕΔΣΝΑ και τθν 
παροχι των απαραίτθτων υλικϊν 
ςυςκευαςίασ των παραγόμενων 
ΜΕΑ  

ΚΙΛΟ 3.235,50 1,30 5.215,63 € 

  ΣΥΝΟΛΑ → κιλά 3.232,50 3,00 € 12.036,06 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ 3 

ΜΗΝΕΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

3 
ΑΕΑ: Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα Υπθρεςία Συλλογισ - Μεταφοράσ  προσ τθ μονάδα 
αποτζφρωςθσ του ΕΔΣΝΑ 

3.α 
Για τθν επεξεργαςία των ΑΕΑ με τθ 
μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ  

ΚΙΛΟ 492 1,70 € 1.037,14 € 

3.β 

Για τθ ςυλλογι – μεταφορά των 
ΑΕΑ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
αποτεφρωτιρα του ΕΔΣΝΑ και τθν 
παροχι των απαραίτθτων υλικϊν 
ςυςκευαςίασ των παραγόμενων  
ΑΕΑ 

ΚΙΛΟ 492 1,30 € 793,10 € 

  ΣΥΝΟΛΑ → ΚΙΛΑ 492 3,00 € 1.830,24 € 

 

 Οι αναγραφόμενεσ  ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ . 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ  ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  

ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CPV 90524400-0) (ΕΑΑΜ- ΜΕΑ- ΑΕΑ) 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Η όλθ διαχείριςθ των  επικίνδυνων αποβλιτων των υγειονομικϊν μονάδων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) και 
τα απαιτοφµενα δικαιολογθτικά, κα πρζπει να είναι ςφµφωνα  µε τα προβλεπόµενα ςτθν ΚΥΑ 
146163/2012 και τα παραρτιµατα τθσ κακϊσ και ςε κάκε άλλθ διάταξθ για τθ διαχείριςθ 
επικινδφνων αποβλιτων, όπωσ ιςχφουν ςιµερα. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΟΑ -ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ( ΕΑΑΜ) 

Συλλογι – Μεταφορά 

 

 Η ςυνολικι διαχείριςθ των Νοςοκομειακϊν αποβλιτων  κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με 

τθν ΚΥΑ οικ 146163.  

 Για όλα τα ςτάδια διαχείριςθσ των νοςοκομειακϊν αποβλιτων ( ςυλλογι , μεταφορά ,  

προςωρινι αποκικευςθ , επεξεργαςία  και τελικι διάκεςθ ςτο ΧΥΤΑ ) ο ανάδοχοσ  πρζπει να 

είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001:2008 κατ κατά ISO 14001. 

 Ιχνθλαςιμότθτα: Ρρζπει να διαςφαλίηεται θ ιχνθλαςιμότθτα των ιατρικϊν αποβλιτου,  εκτόσ 

Υγειονομικισ Μονάδασ, ςε πραγματικό χρόνο. Η ιχνθλαςιμότθτα πρζπει να διαςφαλίηεται ςε 

όλα τα ςτάδια(  ςυλλογι, μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ,  επεξεργαςία και τελικι 

διάκεςθ ςτο ΧΥΤΑ). Ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει ςτο υπεφκυνο διαχείριςθσ των 

Ιατρικϊν αποβλιτων τθσ υγειονομικισ μονάδασ κωδικό πρόςβαςθσ ςτο λειτουργικό ςφςτθμα 

του θλεκτρονικοφ προγράμματοσ ιχνθλαςιμότθτασ του αναδόχου  ζτςι ϊςτε να 

παρακολουκεί ςε πραγματικό χρόνο τα ςτάδια διαχείριςθσ των αποβλιτων.  Ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του και να τεκμθριϊςει τον τρόπο με τον 

οποίο κα εξαςφαλίηει τθν κάλυψθ των παραπάνω. H λφςθ που προτείνει ο ανάδοχοσ κα 

πρζπει να εξαςφαλίηει τθν δυνατότθτα ζκδοςθσ ανά πάςα ςτιγμι ςυγκεντρωτικϊν 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τα διάφορα ςτάδια από τθ ςυλλογι ζωσ τθ επεξεργαςία.  

 Η ςυλλογι και ο διαχωριςμόσ των αποβλιτων κα γίνεται από προςωπικό τθσ Υγειονομικισ 

Μονάδασ.    ( Ραράρτθμα 1 , Ραράγραφοσ 1.1.2 τθσ ΚΥΑ οικ.146163). 
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 Τα διαχωριςμζνα ΕΑΥΜ, κα τοποκετοφνται ςε πιςτοποιθμζνουσ υποδοχείσ ( πλθν PVC) 

κατάλλθλου χρϊματοσ  ανάλογα με  τθν  επεξεργαςία  που πρόκειται να ακολουκιςουν και 

ειδικότερα:  

 
•   Τα προσ αποςτείρωςθ ΕΑΥΜ, κα ςυςκευάηονται ςε πιςτοποιθμζνα κίτρινου χρϊματοσ 

χαρτοκυτία (εάν χρθςιμοποιθκοφν) ) ενδεικτικά τφπου HOSPITAL BOX χωρθτικότθτασ 40 – 60 
λίτρων (των οποίων  θ  μεγαλφτερθ  διάςταςθ  –ςτερεά διαγϊνιοσ του κυτίου- δεν κα πρζπει 

να είναι μεγαλφτερθ από 75cm). Επίςθσ εξωτερικά του χαρτοκυτίου κα τοποκετείται πλαςτικι 

ςακοφλα πλθν PVC κίτρινου χρϊματοσ, που κα περικλείει το χαρτοκυτίο.  
 

•    Η διάκεςθ των περιεκτϊν (ςακοφλεσ – χαρτοκυτία) είναι ευκφνθ του Αναδόχου και κα είναι 
µιασ χριςεωσ, κατάλλθλων για το είδοσ διαχείριςθσ ςφµφωνα µε τθν ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Βϋ/2012). Τα ΕΑΥΜ κα ςυςκευάηονται από το Νοςοκοµείο ςε ςακοφλεσ κατάλλθλου 
πάχουσ, που κα αποτελοφν τον πρϊτο (εςωτερικό) υποδοχζα ςυςκευαςίασ ι ενδεικτικά και 
εφόςον προβλζπεται από τισ διατάξεισ ADR, IMDG, RID µπορεί να χρθςιµοποιθκεί ωσ 
ςυςκευαςία ΕΑΑΜ προσ αποςτείρωςθ ζνασ ςτεγανόσ περιζκτθσ τφπου Hospital box µε 
ενςωματωμζνθ πλαςτικι ςακοφλα ίδιου χρϊματοσ από ςυνκετικό υλικό (πλθν PVC) με 
ενςωματωμζνο ζλαςμα για ςφράγιςμα του περιεχομζνου, τθσ οποίασ το πάχοσ και θ μθχανικι 
αντοχι κα εγγυάται τθν αδιαπερατότθτα και τθ ςτεγανότθτα τθσ ςυςκευαςίασ. 
Ο περιζκτθσ πρζπει να ςτοιβάηεται εφκολα, να φζρει λαβζσ ικανζσ για να κρατιςουν το βάροσ 
του όταν µεταφζρεται και να κλείνει µε τρόπο που δεν κα επιτρζπει το εφκολο άνοιγµά του 
µετά το κλείςιµό του.  

•  Οι ςυςκευαςίεσ για τθ χωριςτι ςυλλογι των ΕΑΑΜ, τα οποία προορίηονται προσ αποςτείρωςθ, 

πρζπει να είναι ανκεκτικζσ ςτισ κερµοκραςίεσ που αναπτφςςονται κατά τθν αποςτείρωςθ, 

ανκεκτικζσ κατά τθ µεταφορά, να ζχουν το διεκνζσ ςφµβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιµανςθ του 

µολυςµατικοφ, ανάλογα µε τθν κλάςθ UN ςτθν οποία αυτά κατατάςςονται, να αναγράφουν τθν 

κλάςθ και τον αρικµό UN ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, να φζρουν ευκρινϊσ τον όρο 

«Επικίνδυνα Απόβλθτα Αµιγϊσ Μολυςµατικά (ΕΑΑΜ)», να είναι κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ, να 

είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον, να φζρουν ενςωµατωµζνθ αδιάβροχθ ετικζτα από ανεξίτθλο 

µελάνι και να αναγράφουν: θµεροµθνία παραγωγισ, ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ. 

κάλαµοσ/τµιµα/εργαςτιριο), ποςότθτα αποβλιτων, κατθγορία αποβλιτων, προοριςµό αποβλιτων.  

•   Τα αιχμθρά ι κοφτερά απόβλθτα κα τοποκετοφνται προθγουμζνωσ ςε άκαμπτεσ  ανκεκτικζσ 
ςυςκευαςίεσ  μιασ χριςεωσ. Ο τρόποσ  ςυςκευαςίασ και τα μζςα ςυςκευαςίασ κα πρζπει να είναι 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ 146163/2012 (Κεφάλαιο 1 του Ραραρτιματοσ Ι) και τισ ειδικζσ 
απαιτιςεισ των ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO όπωσ και εφόςον ιςχφουν. 
•   Επίςθσ, για τα ΕΑΥΜ  προσ αποςτείρωςθ επιτρζπεται θ χριςθ πιςτοποιθμζνων 
επαναχρθςιμοποιοφμενων τροχιλατων ειδικϊν κάδων δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ των 
αποβλιτων για τθν ςφννομθ και αςφαλι οδικι μεταφορά των αποβλιτων εκτόσ Υ.Μ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι τα απόβλθτα κα ςυςκευάηονται από  τθν Υ.Μ. ςε κατάλλθλουσ πρωτογενείσ 
περιζκτεσ (πρϊτοι εςωτερικοί περιζκτεσ) και οι κάδοι ωσ δευτερογενείσ περιζκτεσ (δεφτεροι 
εξωτερικοί υποδοχείσ), κα διατίκενται για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςυλλογισ - μεταφοράσ από 
τον ανάδοχο, δίχωσ πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ. Οι κάδοι κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοι 
κατά  ADR και κα μποροφν να επαναπλθρωκοφν ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται ςαν δεφτεροι 
(εξωτερικοί) υποδοχείσ μόνο εφόςον δεν ζχουν υποςτεί οποιουδιποτε είδουσ βλάβθ και ζχουν 
υποςτεί ςχολαςτικό κακαριςμό και απολφμανςθ, με πιςτοποίθςθ από τθν εγκατάςταςθ παραλαβισ, 
πριν τθν επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. (Κεφάλαιο 1.2.1. και 1.2.4. του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 
146163/2012, και Διευκρίνιςθ με αρ. 4. τθσ υπ’ αρ. 29960/3800/15-06-2012 Εγκυκλίου).  
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•   Η απολφμανςθ αυτι κα εκτελείται καταλλιλωσ από τον ανάδοχο μετά από κάκε χριςθ 
λαμβάνοντασ  υπόψθ  τα πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ  1275–99  και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276–98. Να  κατατεκοφν 
επίςθσ και τα ςχετικά Ριςτοποιθτικά ADR και ΕΛΟΤ. 

 Η αποκομιδι των ΕΑΥΜ του Νοςοκομείου κα εκτελείται ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 

Νοςοκομείου τισ πρωινζσ ϊρεσ και εργάςιμεσ θμζρεσ, παρουςία του Υπευκφνου και τθσ Επιτροπισ 

τθσ ΥΜ. Συχνότθτα  φόρτωςθσ  το  ανϊτερο  κάκε 5  ιμερεσ  και ανάλογα με τθν χωρθτικότθτα του 

ψυγείου. Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςφμφωνα με τθν ,ΚΥΑ 146163/1537/8-5-

2012 .  

 Η προςωρινι αποκικευςθ των ΕΑΥΜ κα πρζπει να γίνεται ςε ψυκτικό κάλαμο  κατάλλθλων 
προδιαγραφϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 146163/2012 (κεφάλαιο 3.1.3. του 
Ραραρτιματοσ Ι). 

 
•   Η εταιρεία μεταφοράσ των ΕΑΥΜ πρζπει να ζχει ιδιόκτθτα φορτθγά, αδειοδοτθμζνα για τον 
ςκοπό αυτό και οι οδθγοί να ζχουν πιςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για τθν μεταφορά 
των επικίνδυνων εμπορευμάτων (Νοςοκομειακά απορρίμματα) κατά ADR. Ραράλλθλα να 
κατατίκεται και θ ζκκεςθ ελζγχου των οχθμάτων κατά ATP. 

 
• Το Νοςοκομείο δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν παραλείψεισ του εργολάβου ο οποίοσ 
αναλαμβάνει πλιρωσ τθν  αςτικι  ευκφνθ του ζργου. Κατακζτει επίςθσ αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ 
προσ  τρίτουσ και το περιβάλλον για τθ ςτακερι μονάδα επεξεργαςίασ. 

 
•  Η τιμολόγθςθ κα γίνεται μετά το πζρασ κάκε δρομολογίου ι ςτο τζλοσ κάκε μινα ανεξάρτθτα 
από τθν θμερομθνία πραγματοποίθςθσ κατόπιν ςυνεννόθςθσ. 

 
•   Τα ζξοδα ηφγιςθσ ςτθν ζδρα του Νοςοκομείου βαρφνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ να ηυγίηει 
και να καταγράφει τθν ποςότθτα των ΕΑΥΜ, παρουςία Επιτροπισ τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ.  

 
• Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/2012 τα ΕΑΥΜ που μεταφζρονται και 
επεξεργάηονται εκτόσ ΥΜ, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από ζγγραφο ζντυπο αναγνϊριςθσ, το οποίο 
κα περιζχει τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο προτεινόμενο υπόδειγμα «Ζντυπο 
αναγνϊριςθσ για τθ ςυλλογι και μεταφορά επικίνδυνων αποβλιτων» ςτο Κεφαλαίο 
6 του Ραραρτιματοσ Ι, τθσ ΚΥΑ 146163/2012.  

Το ςυνοδευτικό αυτό ζγγραφο κα παράγεται ςε τζςςερα (4) αντίγραφα (ζνα (1) για τθν 

παραγωγό ΥΜ, ζνα (1) για το μεταφορζα, ζνα (1) για τθν εγκατάςταςθ διάκεςθσ ι ανάκτθςθσ ι 
αποκικευςθσ / μεταφόρτωςθσ, και ζνα (1) κα επιςτρζφει ςυμπλθρωμζνο ςτθν παραγωγό ΥΜ 
υποχρεωτικά για να αρχειοκετείται, ωσ αποδεικτικό ιχνθλαςιμότθτασ τθσ διαχείριςθσ των ΕΑΥΜ. Το 
ζντυπο αυτό κα αποτελεί παράλλθλα βεβαίωςθ για τθ διαχείριςθ των ΕΑΥΜ των ΥΜ και από τα 
ςτοιχεία αυτοφ κα ςυντάςςονται τα απαραίτθτα μθτρϊα και εκκζςεισ από τουσ παραγωγοφσ και τουσ 
κατόχουσ ΕΑΥΜ ςφμφωνα με το Άρκρο 11 ΚΥΑ 146163/2012. 
•  Η  εταιρεία μεταφοράσ των ΕΑΥΜ, κατά τθν παραλαβι των επικινδφνων ιατρικϊν αποβλιτων 
από τθν υγειονομικι μονάδα, κα διεξάγει ζλεγχο με κατάλλθλθ ςυςκευι ανίχνευςθσ για  
ραδιενεργά υλικά. Ελζγχεται ο κάκε περιζκτθσ χωριςτά. Σε περίπτωςθ που βρεκεί χαρτοκιβϊτιο με 
ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντόσ  των  προβλεπόμενων  ορίων  (ραδιενζργεια  κιβωτίου > 3 Χ 
ραδιενζργεια περιβάλλοντοσ) το κιβϊτιο δεν παραλαμβάνεται και επιςτρζφεται ςτθν υγειονομικι 
μονάδα. Επίςθσ να εφαρμόηονται τα οριηόμενα από τθν ΕΕΑΕ και για κάκε εγκατάςταςθ 

επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ. 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΗΣ (  ΣΤΑΘΕΕΣ  Ή  ΚΙΝΗΤΕΣ ) 
 

 Η εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ να διακζτει  τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και άδειεσ 
καταλλθλότθτασ και αςφαλοφσ λειτουργίασ, όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 11 τθσ ΚΥΑ 
146163/2012 (π.χ. απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων). Η εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ 
του αναδόχου κα πρζπει να ςτελεχϊνεται από το αναγκαίο και εξειδικευμζνο επιςτθμονικό, 
διοικθτικό, τεχνικό και βοθκθτικό προςωπικό, ϊςτε να λειτουργεί με τουσ πλζον ςφγχρονουσ 
κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ. Να κατατεκεί ο επίςθμοσ Ρίνακασ προςωπικοφ με 
όλεσ τισ ειδικότθτεσ, που κατατζκθκε ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ μαηί με τα ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου 
τριμινου από όπου αποδεικνφεται θ επάρκεια του απαςχολουμζνου προςωπικοφ ςτθν 
εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ, κακϊσ και τυχόν ςτοιχεία εκπαίδευςθσ – εξειδίκευςθσ του 
προςωπικοφ που χορθγεί ι απαιτεί το  ελλθνικό κράτοσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ. 

 
 Οι διαδικαςίεσ αποςτείρωςθσ να ακολουκοφν τα προβλεπόμενα ςτο πρότυπο του ΕΛΟΤ 
αρ. 12740/00. 

 
 Ο ανάδοχοσ να τεμαχίηει τα απόβλθτα ςτον ίδιο χϊρο όπου κα γίνει θ αποςτείρωςθ 
(δθλαδι ςε κλειςτό ςφςτθμα αποςτείρωςθσ που περιλαμβάνει και τον τεμαχιςτι των 
αποβλιτων), ϊςτε αυτά να μθν είναι αναγνωρίςιμα.  

 
 Η επεξεργαςία των προσ αποςτείρωςθ ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ) να γίνεται ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ 
κερμοκραςίασ και πίεςθσ και για τζτοιο χρονικό διάςτθμα ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου και να επιτυγχάνεται το υιοκετθμζνο από τθν ΚΥΑ 
146163/2012 επικυμθτό επίπεδο αποςτείρωςθσ, το οποίο είναι το επίπεδο ΙΙΙ, όπωσ προτείνεται 
από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των 
ΗΡΑ (Κεφάλαιο 4.3.1. του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 146163/2012).  

 
 Τα αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ τα οποία ζχουν υποςτεί επεξεργαςία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ ΚΥΑ 146163/2012 είναι απόβλθτα που προςομοιάηουν με τα οικιακά και διατίκενται ςε ΧΥΤΑ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθ διάκεςθ των ςτερεϊν  αποβλιτων. 

 
 Τα όποια εκπεμπόμενα αζρια και παραγόμενα υγρά, αν προκφπτουν, κατά τθ διαδικαςία 
τθσ αποςτείρωςθσ, να απομακρφνονται ι να υποβάλλονται ςε κατάλλθλθ επεξεργαςία, ϊςτε να 
κακίςτανται ακίνδυνα για τθ δθμόςια υγεία και το περιβάλλον. 

 
 Οι βιολογικοί δείκτεσ που κα χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ μεκόδου πρζπει να ακολουκοφν τα προβλεπόμενα ςτθ ςειρά  Ρροτφπων 
του ΕΛΟΤ αρ. 11138/07 (τεφχθ  01−05), για κάκε φορτίο όπωσ απαιτεί το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12740 το οποίο ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 146163/2012 κα πρζπει να ακολουκείται κατά τισ 
διαδικαςίεσ αποςτείρωςθσ. 

 
 Η μονάδα επεξεργαςίασ να διακζτει καταγραφικά ςυςτιματα μζτρθςθσ και ελζγχου όλων 

των λειτουργιϊν (π.χ. κερμόμετρα,  μανόμετρα κ.α.), για τθν ςυνεχι καταγραφι τθσ 
κερμοκραςίασ, τθσ πίεςθσ, του  χρόνου και γενικά των παραμζτρων τθσ διαδικαςίασ τθσ 
αποςτείρωςθσ. 

 
  Αν πρόκειται για κινθτι μονάδα επεξεργαςίασ των αποβλιτων να τοποκετείται ςε 

ςυγκεκριμζνο, ειδικά κακοριςμζνο από τθν Υγειονομικι Μονάδα, χϊρο, ο οποίοσ κα 
διακζτει τισ  κατάλλθλεσ υποδομζσ (δίκτυο φδρευςθσ, αποχζτευςθσ κ.α.). Σε περίπτωςθ που 
θ επεξεργαςία προτείνεται να εκτελείται εντόσ τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ, ςφμφωνα με το 
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Άρκρο 10 τθσ ΚΥΑ 146163/2012 κα πρζπει να υπάρχει θ ςχετικι αδειοδότθςθ ςτθν ΑΕΡΟ τθσ 
Υγειονομικισ Μονάδασ. 

 
   Οι ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ αποςτείρωςθσ να διακζτουν ειδικζσ εγκαταςτάςεισ για αυτι τθ 

χριςθ οι οποίεσ κα βρίςκονται εντόσ κατάλλθλα διαμορφωμζνου κτιριακοφ χϊρου. 
 
  Να γίνεται απολφμανςθ των μζςων με τα οποία μεταφζρονται τα απόβλθτα και των 

αποκθκευτικϊν χϊρων αυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και 
ΕΛΟΤ EN 1276-98. 

 
  Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ αποςτείρωςθσ, κα πρζπει να εφαρμόηει 

ςυγκεκριμζνο διάγραμμα λειτουργίασ, το οποίο κα αναφζρει λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ 
αποςτείρωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των παραμζτρων και των ςυνκθκϊν 
επεξεργαςίασ. 

 
  Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ αποςτείρωςθσ κα πρζπει να εφαρμόηει ζλεγχο και 

αρχειοκζτθςθ των διαγραμμάτων κερμοκραςίασ, τθσ πίεςθσ και χρόνου παραμονισ τουσ 
ςτισ μζγιςτεσ παραμζτρουσ επεξεργαςίασ. Επίςθσ,  οφείλει  να  τθρεί  μθτρϊο,  ςφμφωνα  με  
τα αναφερόμενα ςτο Κεφάλαιο 4 του Ραραρτιματοσ Ι και τθσ παρ. 2 του Άρκρου 11 τθσ ΚΥΑ 
146163/2012. 

 
  Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ αποςτείρωςθσ, κα πρζπει να πραγματοποιεί  

ετιςιο ζλεγχο διακρίβωςθσ των κερμομζτρων, μανομζτρων και λοιποφ καταγραφικοφ 
εξοπλιςμοφ ακολουκϊντασ τα Ευρωπαϊκά ι/και τα Ελλθνικά ςχετικά Ρρότυπα. 

 
  Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ αποςτείρωςθσ κα πρζπει να εφαρμόηει το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12347-97 (κατθγοριοποίθςθ, ικανότθτα κακαριςμοφ, ικανότθτα αποςτείρωςθσ, 
ςτεγανότθτα διαρροϊν). 

 
  Ο ανάδοχοσ να ςυνεργάηεται με τον υπεφκυνο  τθσ Υγειονομικισ  Μονάδασ για τθ 

ςυμπλιρωςθ του ςυνοδευτικοφ Εντφπου Αναγνϊριςθσ των επικίνδυνων αποβλιτων, όπωσ 
υποδεικνφεται ςτο Κεφαλαίο 6 του Ραραρτιματοσ Ι, τθσ ΚΥΑ 146163/2012, του οποίου και 

κρατάει αρχείο μαηί με τα ςτοιχεία λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ του, τισ αναλφςεισ και 

μετριςεισ των διενεργοφμενων ελζγχων, τθσ επεξεργαςίασ και τθσ αξιολόγθςισ τουσ, για 
τουλάχιςτον 10 ζτθ.  
 

 Τα επεξεργαςμζνα ΕΑΑΜ που μποροφν να διατίκενται ςε ΧΥΤΑ κα πρζπει να ςυνοδεφονται με 
ςυνοδευτικό ζντυπο το οποίο κα αναφζρει όλα τα ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτασ των φορτίων 
που μεταφζρονται από τον ανάδοχο ςτο φορζα υποδοχισ για τελικι διάκεςθ των 
αποςτειρωμζνων αποβλιτων (ΧΥΤΑ), ζτςι ϊςτε να μπορεί να ηθτθκεί από τθν Υ.Μ., 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ εκάςτοτε ποςότθτασ προσ επεξεργαςία μετά τθν αποςτείρωςθ, ωσ 
επίςθσ ςχετικό ζντυπο ιχνθλαςιμότθτασ διάκεςθσ του τελικοφ προϊόντοσ. 

 
  Η αποτελεςματικότθτα τθσ εγκατάςταςθσ και τθσ διαδικαςίασ αποςτείρωςθσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ τακτικισ διαχείριςθσ, κα πρζπει να  επαλθκεφονται ςτο χϊρο τθσ 
αποςτείρωςθσ, με τθ χριςθ βιολογικϊν δεικτϊν, που κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των 
Ρροτφπων του ΕΛΟΤ αρ. 11138/07 (τεφχθ  01−05).  
 

 Οι προαναφερόμενοι τακτικοί ζλεγχοι κα πρζπει να διενεργοφνται υπό τθν εποπτεία του 
επιςτθμονικοφ υπευκφνου τθσ εγκατάςταςθσ, ακολουκϊντασ ενδεδειγμζνεσ από τον 
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καταςκευαςτι των δεικτϊν μεκόδουσ και εξοπλιςμό. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςτζλνει 
ςτθν Υ.Μ. ανά τακτά χρονικά  διαςτιματα αντίγραφα των καταγραφϊν όλων των μετριςεων 
των φορτίων που επεξεργάςτθκαν και προζρχονται από τθ ςυγκεκριμζνθ Υ.Μ. Η Υ.Μ.  
μπορεί να διεξάγει απροειδοποίθτουσ ελζγχουσ επί τόπου ςτθν εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ 
των αποβλιτων τθσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν ορκι τιρθςθ τθσ διαχείριςθσ των 
ΕΑΑΜ. 

 
  Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ οφείλει να τθρεί βιβλία κακθμερινισ 

λειτουργίασ και ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ όπου καταγράφονται όλα τα ςτοιχεία 
ιχνθλαςιμότθτασ των φορτίων, οι μετριςεισ και καταγραφζσ των κφκλων επεξεργαςίασ, οι 
ζλεγχοι κακϊσ και οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ. Βάςθ αυτϊν των ςτοιχείων 
καταρτίηεται το μθτρϊο και θ ετιςια ζκκεςθ τθσ εγκατάςταςθσ.  

 
  Ο ανάδοχοσ να  ηυγίηει και να καταγράφει τθν ποςότθτα των προσ επεξεργαςία ΕΑΥΜ  

παρουςία Επιτροπισ τθσ Υγειονομικισ  Μονάδασ.  
 
  Στθν εγκατάςταςθ κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ προςωρινισ αποκικευςθσ των προσ 

αποςτείρωςθ ΕΑΑΜ αποβλιτων ςε κερμοκραςία ≤5οC ςε κατάλλθλα ψυγεία και για χρονικό 
διάςτθμα ικανό να καλφψει επαρκϊσ τισ διαχειριςτικζσ ανάγκεσ τθσ εγκατάςταςθσ 
επεξεργαςίασ, είτε λόγω λειτουργικϊν αναγκϊν, είτε λόγω βλάβθσ τθσ μονάδασ 
αποςτείρωςθσ, είτε λόγω αναγκαίων ζργων ςυντιρθςθσ. 

 
  Τα αποςτειρωμζνα απόβλθτα να τοποκετοφνται από το προςωπικό του αναδόχου, ςε 

ανκεκτικοφσ υποδοχείσ κίτρινου χρϊματοσ, που κα διακζτει ο ίδιοσ και ςτουσ οποίουσ 

αναγράφεται θ φράςθ «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ », κακϊσ και θ ονομαςία του φορζα 

επεξεργαςίασ, θ ονομαςία τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ και θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ 
(Κεφάλαιο 4.3.3. του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 146163/2012). 

 
  Ο ανάδοχοσ για τα ΕΑΑΜ που προορίηονται για ι ζχουν υποςτεί αποςτείρωςθ να διακζτει 

άδεια από τθν οικεία Ρεριφζρεια ι το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, ανάλογα τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία και τθν μεταφορά που κα εκτελείται. 
 
 

   Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ϊςτε θ αποςτείρωςθ των ΕΑΑΜ να γίνει από κινθτι μονάδα, εντόσ 
του χϊρου τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ (Νοςοκομείου ι Κζντρου Υγείασ), είναι θ Υγειονομικι 
Μονάδα να διακζτει Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων για τθ ςυγκεκριμζνθ 
δραςτθριότθτα. 

 
  Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων πρόκειται να ςυνεργαςτεί με μεταφορικι εταιρεία για τθν 

εκτζλεςθ μζρουσ του ζργου τθσ μεταφοράσ των αποβλιτων, τότε απαιτείται να κατατεκεί 
γνιςιο αντίγραφο τθσ μεταξφ τουσ ςφμβαςθσ. 

  



20 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΟΑ -ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ ( ΜΕΑ και ΑΕΑ ) 

Συλλογι – Μεταφορά 

 

 Η ςυνολικι διαχείριςθ των Νοςοκομειακϊν αποβλιτων  κα πρζπει να γίνεται 

ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ οικ 146163.  

 Η ςυλλογι και ο διαχωριςμόσ των αποβλιτων κα γίνεται από προςωπικό τθσ    

Υγειονομικισ Μονάδασ.    ( Ραράρτθμα 1 , Ραράγραφοσ 1.1.2 τθσ Κυα οικ.146163). 

 

 Τα διαχωριςμζνα ΕΑΥΜ, κα τοποκετοφνται ςε πιςτοποιθμζνουσ υποδοχείσ ( πλθν PVC) 

κατάλλθλου χρϊματοσ  ανάλογα με το είδοσ και τον τφπο των αποβλιτων και  με  τθν  

επεξεργαςία  που πρόκειται να ακολουκιςουν και ειδικότερα:  

 
 
 Η διάκεςθ των περιεκτϊν (ςακοφλεσ – χαρτοκυτία- μπιτόνια) είναι ευκφνθ του 

Αναδόχου και κα είναι µιασ χριςεωσ, κατάλλθλων για το είδοσ διαχείριςθσ  και το 

είδοσ,τφπο των αποβλιτων ςφµφωνα µε τθν ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Βϋ/2012) και τισ 

ειδικζσ απαιτιςεισ των ADR.Τα προσ αποτζφρωςθ  ΕΑΥΜ κα τοποκετοφνται ςε 

ςυςκευαςία κόκκινου χρϊματοσ.Ειδικότερα τα προσ αποτζφρωςθ ΕΑΥΜ, κα 

ςυςκευάηονται ςε πιςτοποιθμζνα κόκκινα χαρτοκυτία (εάν χρθςιμοποιθκοφν) 

ενδεικτικά τφπου HOSPITAL BOX χωρθτικότθτασ 40 – 60 λίτρων (των οποίων  θ  

μεγαλφτερθ  διάςταςθ  –ςτερεά διαγϊνιοσ του κυτίου- δεν κα πρζπει να είναι 

μεγαλφτερθ από 75cm). Επίςθσ εξωτερικά του χαρτοκυτίου κα τοποκετείται πλαςτικι 

ςακοφλα πλθν PVC κόκκινου χρϊματοσ, που κα περικλείει το χαρτοκυτίο.  

 Η ςυςκευαςία των αποβλιτων προσ αποτζφρωςθ  κα γίνεται ςφμφωνα με τθν Κυα 

οικ.146163 ΡΑΑΤΗΜΑ Ι «Γενικζσ  Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

Υγειονομικϊν Μονάδων» παράγραφοσ 1.2.3  «Συςκευαςίεσ για τθ χωριςτι ςυλλογι 

Επικινδφνων Αποβλιτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ),  ςυγκεκριμζνα : 

 
 Οι ςυςκευαςίεσ για τθ χωριςτι  ςυλλογι  ΕΑ (ΜΕΑ) τα  οποία προορίηονται προσ 

αποτζφρωςθ πρζπει να ζχουν τισ εξισ προδιαγραφζσ: 

Μιασ χριςεωσ, κόκκινου χρϊματοσ, να είναι  κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ, μθ 
παραμορφοφμενεσ για αςφαλι  μεταφορά, κατάλλθλου βάρουσ και όγκου για 
τθν εφκολθ μεταφορά  τουσ, να είναι τζτοιου υλικοφ ϊςτε κατά τθν αποτζφρωςι 
τουσ  να μθν παράγονται επικίνδυνα αζρια, να είναι  φιλικζσ  προσ το περιβάλλον. 
Ο περιζκτθσ πρζπει να ςτοιβάηεται εφκολα, να φζρει  λαβζσ ικανζσ για να 
κρατιςουν  το βάροσ του όταν μεταφζρεται, ο περιζκτθσ πρζπει  να κλείνει με 
τρόπο  που  δεν κα επιτρζπει  το εφκολο  άνοιγμά  του μετά  το κλείςιμό  του, τα  
hospital boxes  που μποροφν  να χρθςιμοποιθκοφν  για  τθν  μεταφορά, να είναι  
κατάλλθλεσ κατά UN, να  ζχουν  το  διεκνζσ ςφμβολο  και  τθν  αντίςτοιχθ  
ςιμανςθ  του  μολυςματικοφ ι /  και  επικίνδυνου, ανάλογα  με  τθν  κλάςθ  
UN  ςτθν  οποία  αυτά  κατατάςςονται, να αναγράφουν τθ  κλάςθ  και  τον  
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αρικμό  UN ωσ προσ τθν επικινδυνότθτα τουσ, και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλθτα» 
(ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ),να φζρουν  ενςωματωμζνθ αδιάβροχθ  ετικζτα από ανεξίτθλο 
μελάνι  και να αναγράφουν: θμερομθνία  παραγωγισ, ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ. 
κάλαμοσ/τμιμα/ εργαςτιριο), ποςότθτα αποβλιτων, κατθγορία αποβλιτων, 
προοριςμό αποβλιτων. 
Τονίηεται ότι οι ςυςκευαςίεσ για τθν μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ που προορίηονται 
για αποτζφρωςθ  πρζπει να είναι μίασ χριςθσ και πιςτοποιθμζνεσ κατά UN.  Δεν 
επιτρζπεται θ χριςθ επαναχρθςιμοποιοφμενων κάδων παρά μόνο για εντόσ των ΥΜ 
μεταφορά και επεξεργαςία (παράρτθμα 1 άρκρο 1.1.2.1)  Σφμφωνα με το παράρτθμα 
2 άρκρο 6.4 παράγραφο 6.4.1 δεν επιτρζπεται θ μεταφορά του περιεχομζνου από 
ζνα κάδο ςε άλλο λόγω υψθλοφ κινδφνου μόλυνςθσ. 

 
 Τα ΑΕΑ κα πρζπει να ςυςκευάηονται ςε κατάλλθλα μζςα ςυλλογισ τουσ  ανάλογα με το 

είδοσ τουσ (ςτερεά –υγρά) . Τα ΑΕΑ πρζπει να ςυςκευάηονται ςε κατάλλθλουσ περιζκτεσ 

που διαχειρίηεται ο αποτεφρωτιρασ . 

Θα πρζπει να φζρουν προειδοποιθτικι ςιμανςθ με το διεκνζσ ςφμβολο του τοξικοφ 
κινδφνου. 
Κατά τθν αποτζφρωςθ τουσ κα πρζπει να μθν παράγουν επικίνδυνα αζρια. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ        ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟΤΕΦΩΣΗΣ 

 
 Η εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ να διακζτει τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και άδειεσ 

καταλλθλότθτασ και αςφαλοφσ λειτουργίασ, όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 11 τθσ ΚΥΑ 
146163/2012 (π.χ. απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων). 

 
 Κατά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου αποτζφρωςθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί τα 

προβλεπόμενα  μζτρα, όρουσ και περιοριςμοφσ, οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν  για τθν πρόλθψθ 
ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ των επικίνδυνων αποβλιτων ςφμφωνα 
με το Άρκρο 6 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 22912/1117/2005 «Μζτρα και όροι για το 
περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ των αποβλιτων» (ΦΕΚ 
759/Β/2005, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Επιπλζον, κα πρζπει να τθροφνται τα αναφερόμενα ςτο 
Κεφ. 4.2 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 146163/2012.  
 

 Η εγκατάςταςθ αποτζφρωςθσ να λειτουργεί ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
(ςχεδιαςμόσ και ςυνκικεσ λειτουργίασ) των εγκαταςτάςεων αποτζφρωςθσ ΕΑ που 
προβλζπονται ςτο Άρκρο 6 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 22912/1117/2005, όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, κακϊσ και ςτο Κεφ. 4.2 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 146163/2012.  

 
   Το ςφςτθμα τροφοδοςίασ να είναι καταςκευαςμζνο κατά τρόπο ϊςτε να απολυμαίνεται 

εφκολα, να εμποδίηεται θ χφδθν τροφοδοςία τθσ εγκατάςταςθσ και να παρεμποδίηεται θ  
παραμόρφωςθ των δοχείων αποβλιτων  - όπου αυτά χρθςιμοποιοφνται  - προ τθσ ειςόδου 
τουσ ςτο κάλαμο καφςθσ. 

 
 Οι κάλαμοι καφςθσ πρζπει να διακζτουν επαρκι χωρθτικότθτα για τροφοδοτικι δόςθ ίςθ 

τουλάχιςτον με το 1/10 τθσ ωριαίασ δυναμικότθτασ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 
 Η  μονάδα αποτζφρωςθσ πρζπει να είναι υποχρεωτικά ςτακερι. 
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 Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει ςυγκεκριμζνο 
διάγραμμα λειτουργίασ το οποίο κα αναφζρει κερμοκραςία  αποτζφρωςθσ, χρόνο 
παραμονισ των δθμιουργουμζνων απαερίων ςτθν παραπάνω κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, 
αποδεκτι ςυςκευαςία, αποδεκτι περιεκτικότθτα των  αποβλιτων ςε υγραςία, μζγιςτο 
φορτίο που μπορεί ανά κφκλο εργαςίασ να δεχτεί προσ επεξεργαςία ο ςυγκεκριμζνοσ 
εξοπλιςμόσ. 

 
 Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει ζλεγχο και 

ςυνεχι καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ των απαερίων ςτο κάλαμο καφςθσ και μετάκαυςθσ του 
αποτεφρωτιρα. 

 
 Ο  φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει  θμεριςια 

καταγραφι των αποβλιτων που αποτεφρϊκθκαν. 
 
 Ο  φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να πραγματοποιεί ετιςιο 

ζλεγχο των κερμομζτρων, μανομζτρων και λοιποφ καταγραφικοφ εξοπλιςμοφ. 
 
 Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ  να διακζτει ςχζδιο 

αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν. 
 
  Στθν εγκατάςταςθ κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ προςωρινισ αποκικευςθσ των προσ 

αποτζφρωςθ αποβλιτων, για τουλάχιςτον 5 μζρεσ ςε κερμοκραςία ≤5οC ςε κατάλλθλουσ 
χϊρουσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κεφ. 3 του παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 1461663/2012, 
είτε λόγω λειτουργικϊν αναγκϊν, είτε λόγο βλάβθσ τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ, είτε λόγω 
αναγκαίων ζργων ςυντιρθςθσ. 

 
 Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ οφείλει να τθρεί βιβλία κακθμερινισ λειτουργίασ και 

ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ, με βάςθ τα οποία καταρτίηεται το μθτρϊο και θ ετιςια ζκκεςθ 
τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ. 

 
 Τα λεπτομερι ςτοιχεία λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και όλων 

των ςτοιχείων των αναλφςεων και μετριςεων των διενεργουμζνων ελζγχων, τθσ 
επεξεργαςίασ τουσ και τθσ αξιολόγθςισ τουσ, κακϊσ και τα ςυνοδευτικά των φορτίων 
ζγγραφα, φυλάςςονται τουλάχιςτον για 10 ζτθ ςτα γραφεία του χϊρου εγκατάςταςθσ.  
 
 

 Αντίγραφο του  ςυνοδευτικοφ Εντφπου Αναγνϊριςθσ παραδίδει ο ανάδοχοσ ςτθν εγκατάςταςθ 
επεξεργαςίασ των ΕΑΥΜ. Τα υπολείμματα καφςθσ των ΕΑΥΜ κα πρζπει να ςυνοδεφονται 
ςτον τελικό αποδζκτθ (ΧΥΤΑ ι ΧΥΤΕΑ) με ςυνοδευτικό ζντυπο παραςτατικό το οποίο κα 
αναφζρει όλα τα ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτασ των φορτίων που μεταφζρονται από τον ανάδοχο 
ςτο φορζα υποδοχισ για τελικι διάκεςθ των υπολειμμάτων καφςθσ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να 
ηθτθκεί από τθν Υ.Μ., βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ εκάςτοτε ποςότθτασ προσ επεξεργαςία μετά 
τθν αποτζφρωςθ, ωσ επίςθσ ςχετικό ζντυπο ιχνθλαςιμότθτασ διάκεςθσ του τελικοφ 
προϊόντοσ. 
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                                    ΡΙΝΑΚΕΣ ΡΟΣΟΤΗΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 3 

ΜΗΝΕΣ  

1. EAAM: Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά 

1.α 
Για τθν  Επεξεργαςία των EAAM  με τθ 
μζκοδο τθσ αποςτείρωςθσ 

ΚΙΛΟ 5.180,25 

1.β 

Για τθ Συλλογι – Μεταφορά των EAAM  
ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ΒϋΒΙΡΕ 
Βόλου και τθν παροχι των απαραίτθτων 
υλικϊν ςυςκευαςίασ των παραγόμενων 
EAAM   

ΚΙΛΟ 5.180,25 

  ΣΥΝΟΛΑ → κιλά 5.180,25 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 3 

ΜΗΝΕΣ  

2 ΜΕΑ: Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα 

2.α 
Για τθν επεξεργαςία των ΜΕΑ με τθ μζκοδο 
τθσ αποτζφρωςθσ  

ΚΙΛΟ 3.235,50 

2.β 

Για τθ ςυλλογι – μεταφορά των ΜΕΑ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του αποτεφρωτιρα του ΕΔΣΝΑ 
και τθν παροχι των απαραίτθτων υλικϊν 
ςυςκευαςίασ των παραγόμενων ΜΕΑ  

ΚΙΛΟ 3.235,50 

  ΣΥΝΟΛΑ → κιλά 3.232,50 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 3 

ΜΗΝΕΣ  

3 
ΑΕΑ: Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα Υπθρεςία Συλλογισ - Μεταφοράσ  προσ τθ μονάδα 
αποτζφρωςθσ του ΕΔΣΝΑ 

3.α 
Για τθν επεξεργαςία των ΑΕΑ με τθ μζκοδο τθσ 
αποτζφρωςθσ  

ΚΙΛΟ 492 

3.β 

Για τθ ςυλλογι – μεταφορά των ΑΕΑ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του αποτεφρωτιρα του ΕΔΣΝΑ 
και τθν παροχι των απαραίτθτων υλικϊν 
ςυςκευαςίασ των παραγόμενων  ΑΕΑ 

ΚΙΛΟ 492 

  ΣΥΝΟΛΑ → ΚΙΛΑ 492 

 Οι αναγραφόμενεσ  ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ . 

 
ΚΙΤΗΙΑ ΑΡΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Κριτιρια Αποδοχισ & Αξιολόγθςθσ Διαγωνιηομζνων 

Η αποδοχι των διαγωνιηομζνων ςτον παρόντα διαγωνιςμό κα γίνει, εφόςον και  μόνο  
ικανοποιοφνται όλα τα παρακάτω κριτιρια αποδοχισ. Δθλαδι κατατεκοφν αναλυτικά αντίγραφα 
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των κατωτζρω: 
I) Για τθ μεταφορά των επικινδφνων αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων (ΕΑΥΜ), απαιτοφνται να 
υποβλθκοφν με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά και 
αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ μεταφοράσ των ΕΑΥΜ που κα υποβάλλει  προςφορά 
μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ Εταιρειϊν: 

 
α) Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι - μεταφορά επικίνδυνων αποβλιτων ΕΑΥΜ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 10 παρ. Α2 τθσ ΚΥΑ 146163/2012 (πρζπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι 
περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των οποίων κα εκτελεςτεί το ζργο). 
 
β) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του  
νομίμου  κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΥΜ ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι δζχεται να 
εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΥΜ που παράγονται από  τισ Υγειονομικζσ Μονάδεσ που 
ανικουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΥΑ 146163/2012 και ότι 
διακζτει το απαιτοφμενο εκπαιδευμζνο προςωπικό για να εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των 
ΕΑΥΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΥΑ 146163/2012. 

 
γ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του  
νομίμου  κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΥΜ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι διακζτει δφο κατ' 
ελάχιςτον οχιματα μεταφοράσ, τα οποία είναι ειδικά, τελείωσ κλειςτά, ςτεγανά, ζχουν  ψυκτικό 
κάλαμο με δυνατότθτα ψφξθσ <8°C,  δεν φζρουν μθχανιςμό ςυμπίεςθσ, επιτρζπουν τθν  αςφαλι  
μεταφορά των ΕΑΥΜ, μποροφν να πλζνονται και να απολυμαίνονται εφκολα και διακζτουν 
διευκολφνςεισ για τθν ατομικι προςταςία του οδθγοφ και των χειριςτϊν. Επίςθσ να δθλϊνεται ότι τα 
οχιματα αυτά πλθροφν το ςφνολο των απαιτιςεων – τεχνικϊν προδιαγραφϊν των παρ. 2.2.4 & 2.2.4.2  
του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 146163/2012.  
 
δ) Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ ότι δζχεται 
προσ  επεξεργαςία τα επικίνδυνα απόβλθτα ΕΑΥΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ του προκθρθςςόμενου ζργου, από τθν αδειοδοτθμζνθ 
εταιρεία μεταφοράσ ΕΑΥΜ, με ςυνθμμζνα αντίγραφα τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν 
Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο.) και τθσ Άδειασ Λειτουργίασ τθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ  ΕΑΥΜ  ςε ιςχφ. 
 
ε) Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΥΜ με  αςφαλιςτικι 
εταιρεία για αςφάλιςθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ και κάλυψθσ ηθμιϊν προσ τρίτουσ και το περιβάλλον ςε 
ιςχφ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 παρ. Α2 τθσ ΚΥΑ 146163/2012. 
 
ςτ) Σφμβαςθ του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΥΜ με πιςτοποιθμζνο Σφμβουλο 
Αςφαλείασ για τθν Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 
64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B'),  με ςυνθμμζνο αντίγραφο του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ του Συμβοφλου Αςφαλείασ. 

 
η) Άδεια κυκλοφορίασ των Οχθμάτων, που ςαφϊσ να αναφζρεται θ χριςθ τουσ για μεταφορά 
επικίνδυνων αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων (ΕΑΥΜ), κακϊσ και τα αναγκαία πιςτοποιθτικά ADR 
και ATP, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Κεφ. 2.2 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 146163/2012, το 
ΦΕΚ 309/Β/7−3−07, το  ΦΕΚ 948 Β/22-5-2008 και τθν απόφαςθ με αρικμό Ρρωτ. Α3/28216/2567 από 
21-5-2009. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ 
ςτοιχείων τουλάχιςτον δφο (2) οχθμάτων που φζρουν τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά.  
  
θ) Ριςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Κεφ. 
2.2 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 146163/2012, των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά των 
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αποβλιτων, κακϊσ και το αποδεικτικό για τθ ςχζςθ των οδθγϊν με τθν εταιρεία (αναγγελία 
πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου). 
Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων 
τουλάχιςτον δφο (2) οδθγϊν που φζρουν τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά κακϊσ και επαγγελματικοφ 
διπλϊματοσ οδιγθςθσ. 
 
κ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, τθσ  
αδειοδοτθμζνθσ εταιρείασ μεταφοράσ ΕΑΥΜ, με τθν οποία κα δεςμεφεται ότι κα  παρζχει 
τουλάχιςτον δφο (2) φορτθγά ψυγεία πιςτοποιθμζνα κατά ADR και δφο (2) οδθγοφσ 
πιςτοποιθμζνουσ κατά ADR κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ι) Ο νόμιμοσ κάτοχοσ τθσ άδειασ ςυλλογισ – μεταφοράσ των ΕΑΥΜ, κα πρζπει να διακζτει 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004 για τθ ςυλλογι – μεταφορά Ε Α Υ Μ .  
 
ια) Ζγγραφα που να αποδεικνφουν τθν προχπθρεςία του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ 
ςτο αντικείμενο τθσ μεταφοράσ ΕΑΥΜ (προθγοφμενεσ ςυμβάςεισ που υλοποιικθκαν μετά τον χρόνο 
ζκδοςθσ τθσ άδειασ και υπό κακεςτϊσ ιςχφοσ αυτισ).   
 
ιβ ) Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων πρόκειται να ςυνεργαςτεί με μεταφορικι εταιρεία για τθν 
εκτζλεςθ (μζρουσ) του ζργου μεταφοράσ των ΕΑΥΜ, τότε απαιτείται να κατατεκοφν εκτόσ των 
ανωτζρω δικαιολογθτικϊν και θ μεταξφ τουσ ςχετικι ςφμβαςθ. 

 
ιγ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, τθσ  
αδειοδοτθμζνθσ εταιρείασ μεταφοράσ ΕΑΥΜ, που κα δθλϊνεται ότι όλα τα ανωτζρω  
ζγγραφα είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/2012 με τα Ραραρτιματα τθσ, 
κακϊσ και ςε κάκε άλλθ διάταξθ  για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 
 
II) Για τθν  επεξεργαςία των επικινδφνων αποβλιτων ΕΑΥΜ, απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν 
προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο 
κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΕΑΥΜ, που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι 
ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει 
ςφμβαςθ με αδειοδοτθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ. 
 
α) Απόφαςθ Ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΡΟ), ςφμφωνα με το ν.4014/2011 και τθν ΥΑ 
1958/2012 όπωσ ιςχφουν.  
 
β) Ρλιρθ τεχνικά ςτοιχεία μονάδασ επεξεργαςίασ, δθλαδι:  
 
- Διάγραμμα λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςτο οποίο να αναφζρεται θ κερμοκραςία, θ πίεςθ, ο τφποσ 

ςυςκευαςίασ, ο χρόνοσ παραμονισ των αποβλιτων ςτθ κερμοκραςία επεξεργαςίασ, ο χρόνοσ 

παραμονισ των απαερίων αποτζφρωςθσ ςτθν κερμοκραςία επεξεργαςίασ (για τισ μονάδεσ 

αποτζφρωςθσ), θ αποδεκτι περιεκτικότθτα των αποβλιτων ςε υγραςία και το φορτίο ανά κφκλο 

επεξεργαςίασ. 

- Ιδιαίτερα για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ να υποβλθκοφν: 

1) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ των αποβλιτων. 



26 
 

2) Οι απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ για τθν λειτουργία του εξοπλιςμοφ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 

3) Στοιχεία Ριςτοποιιςεων – Ελζγχου ςχετικά με τθν τιρθςθ όλων των Ρροτφπων που αναφζρονται 

ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία ΚΥΑ 146163/2012, κακϊσ και τθσ αποςτειρωτικισ ικανότθτασ του 
εξοπλιςμοφ από ζγκυρουσ κρατικοφσ ι/και διεκνείσ φορείσ.  

4) Ζγγραφο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ του αποςτειρωτικοφ    κλιβάνου ι ζγκυρου κρατικοφ ι/και 
διεκνι φορζα,  όπου κα δθλϊνεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ τεχνολογία επιτυγχάνει ελάχιςτο επίπεδο 
αποςτείρωςθσ STAAT ΙΙΙ, όπωσ ρθτά απαιτείται από τθν ΚΥΑ 146163/2012 (Κεφ. 4.3, Ραράρτθμα Ι). 

 

5) Στοιχεία αξιοπιςτίασ και αποτελεςματικότθτασ του εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ, που αφοροφν 
ςυγκεκριμζνα τθν προτεινόμενθ εγκατάςταςθ για τθν επεξεργαςία των επικίνδυνων αποβλιτων 
αμιγϊσ μολυςματικϊν (ΕΑΑΜ) του ζργου. 
 
γ) Υπεφκυνθ διλωςθ που να δθλϊνεται ότι ο ανάδοχοσ κα επιλθφκεί τθσ  διαχείριςθσ  του 
τελικοφ προϊόντοσ, ότι με δικι του ευκφνθ κα μεταφζρει το τελικό προϊόν ςτον πλθςιζςτερο 
ΧΥΤΑ ι ςε άλλο χϊρο, όπου κα επιτρζπεται θ διάκεςθ του και ότι ςε κάκε περίπτωςθ, θ 
μεταφορά και θ τελικι διάκεςθ των επεξεργαςμζνων ΕΑΑΜ κα γίνεται βάςει τθσ ΚΥΑ 
146163/2012. 
 
δ) Θεωρθμζνο αντίγραφο τθσ ετιςιασ απολογιςτικισ ζκκεςθσ των δφο (2)  προθγουμζνων ετϊν τθσ 
μονάδασ επεξεργαςίασ και λίςτα των υγειονομικϊν μονάδων με τισ οποίεσ ζχει ςυνεργαςτεί θ 
μονάδα με ςτόχο να εξακριβωκεί θ διετισ εμπειρία τθσ ςτον χϊρο."  
 
i) Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ επιπλζον να υποβλθκοφν: 

1. Στοιχεία του ειδικοφ οχιματοσ (άδεια κυκλοφορίασ) που μεταφζρει ξεχωριςτά τα 
«αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ» ςτον τελικό αποδζκτθ (ΧΥΤΑ). Τα «αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ» μεταφζρονται 
ςτον τελικό αποδζκτθ (ΧΥΤΑ) με ειδικό για το ςκοπό αυτό όχθμα, ςφμφωνα τθν ΚΥΑ 146163/2012 
(Κεφ. 4.3.3, Ραράρτθμα Ι). 

2. Άδεια μεταφοράσ των επεξεργαςμζνων ΕΑΑΜ που να καλφπτει τθ ςυγκεκριμζνθ μεταφορά από τθ 
μονάδα αποςτείρωςθσ ζωσ τον τελικό αποδζκτθ (ΧΥΤΑ), ο οποίοσ να προςδιορίηεται ςτθν εν λόγω 
άδεια.  

3. Βεβαίωςθ τελικοφ αποδζκτθ (ΧΥΤΑ), ότι αποδζχεται τα αποςτειρωμζνα απόβλθτα τθσ μονάδασ 
αποςτείρωςθσ προσ διάκεςθ ςτο ΧΥΤΑ.   

4. Βεβαίωςθ τελικοφ αποδζκτθ (ΧΥΤΑ), ότι τα τελικϊσ αποςτειρωμζνα απόβλθτα διατίκενται ςτον  
ΧΥΤΑ ςε κίτρινουσ περιζκτεσ όπου εμφανϊσ αναγράφεται φράςθ  ««Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», κακϊσ 
και θ ονομαςία του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου επεξεργαςίασ, θ ονομαςία τθσ υγειονομικισ 
μονάδασ και θ θμερομθνία επεξεργαςίασ, ςφμφωνα τθν ΚΥΑ 146163/2012 (Κεφ. 4.3.3, Ραράρτθμα Ι). 
 
ii) Για τισ μονάδεσ αποτζφρωςθσ επιπλζον να υποβλθκεί: Βεβαίωςθ του φορζα επεξεργαςίασ 
ΕΑΥΜ με αποτζφρωςθ για τθν τελικι διάκεςθ των υπολειμμάτων καφςθσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ για τθ διάκεςθ των ςτερεϊν ι των επικινδφνων αποβλιτων (ςε ΧΥΤΑ ι ΧΥΤΕΑ) ανάλογα 
με τθν επικινδυνότθτα τουσ. 

δ) Για μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ ι ο καταςκευαςτισ του χρθςιμοποιοφμενου  
ςυςτιματοσ, κα πρζπει να κατακζςει ςχετικά ζγγραφα που να αποδεικνφουν ότι τθρεί  τα 
πρότυπα του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 και 12347-97, ςφμφωνα τθν ΚΥΑ 146163/2012 (Κεφ. 4.3.1, 
Ραράρτθμα Ι). 
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ε) Σε ςυμμόρφωςθ με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/2012 (Κεφ. 4.1.2, παρ.4.1.2.1 και 4.1.2.2 , 
Ραράρτθμα Ι) και τθν παράγραφο 9.2 του ΕΛΟΤ 12740/00, θ αποςτείρωςθ των ΕΑΑΜ  να 
πραγματοποιείται με  χριςθ ατμοφ. Να κατατεκεί διάγραμμα λειτουργίασ τθσ μονάδασ 
επεξεργαςίασ ςτο οποίο να αναγράφεται θ κερμοκραςία που αναπτφςςεται ςτα απόβλθτα και  ο 
χρόνοσ παραμονισ των αποβλιτων ςτθ κερμοκραςία αυτι.    

ςτ) Ο ανάδοχοσ να τεμαχίηει τα απόβλθτα ςτον ίδιο χϊρο που γίνεται θ αποςτείρωςθ (δθλαδι ςε 
κλειςτό ςφςτθμα αποςτείρωςθσ που περιλαμβάνει και τον τεμαχιςτι των αποβλιτων), ϊςτε να μθν 
είναι αναγνωρίςιμα, ςφμφωνα τθν ΚΥΑ 146163/2012 (Κεφ. 4.3.2, Ραράρτθμα Ι). 

 
η) Για  τισ  μονάδεσ αποςτείρωςθσ  ο  ανάδοχοσ  κα  πρζπει να διενεργεί ζλεγχο με τθ χριςθ 
κατάλλθλων βιολογικϊν δεικτϊν τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ που εφαρμόηεται 
ακολουκϊντασ τα προβλεπόμενα ςτθ ςειρά Ρροτφπων του ΕΛΟΤ αρ. 11138/07 (τεφχθ 01-05), 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ 146163/2012 και τα Ραραρτιματά τθσ . Να υποβλθκεί 
ζγγραφο που να αποδεικνφει ότι οι χρθςιμοποιοφμενοι βιολογικοί δείκτεσ πλθροφν τα εν λόγω 
Ρρότυπα. 
 
θ) Για τισ μονάδεσ αποτζφρωςθσ ΕΑΥΜ να κατατεκοφν: 

1) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ των αποβλιτων. 

2) Οι απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ για τθν λειτουργία του εξοπλιςμοφ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 

3) Στοιχεία Ριςτοποιιςεων – Ελζγχου ςχετικά με τθν τιρθςθ όλων των προτφπων που 

αναφζρονται ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία ΚΥΑ 146163/2012, κακϊσ και τθσ αποτεφρωτικισ 
ικανότθτασ του εξοπλιςμοφ από ζγκυρουσ κρατικοφσ ι/και διεκνείσ φορείσ. 

4) Στοιχεία αξιοπιςτίασ και αποτελεςματικότθτασ του εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ, που αφοροφν 
ςυγκεκριμζνα τθν προτεινόμενθ εγκατάςταςθ για τθν επεξεργαςία των ΕΑΥΜ του ζργου.  

5) Για τισ μονάδεσ  αποτζφρωςθσ κα πρζπει να τθροφνται τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 
22912/1117/05 (ΦΕΚ 759/Β/6-6-2005) για τθν αποτζφρωςθ των αποβλιτων, κακϊσ και όςα 
αναφζρονται ςτθν ΚΥΑ 146163/2012 και τα Ραραρτιματά τθσ . 
 
κ) Ο Φορζασ  λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ αποςτείρωςθσ ι αποτζφρωςθσ κα πρζπει  
να διακζτει πιςτοποίθςθ  κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004 για τθν επεξεργαςία 
επικίνδυνων αποβλιτων ΕΑΥΜ, κακϊσ και για τθν τυχόν μεταφορά των επεξεργαηόμενων 
ΕΑΥΜ ςε περίπτωςθ χριςθσ τθσ τεχνικισ αποςτείρωςθσ. 
 
ι) Ο Φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ αποςτείρωςθσ ι αποτζφρωςθσ κα πρζπει  
να διακζτει Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο κατάλλθλθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ προσ τρίτουσ και 
επαναφορά του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ Η.Ρ 
13588/725/2006. 
 
ια) Οι μονάδεσ επεξεργαςίασ κα πρζπει να διακζτουν εφεδρικό μθχανολογικό εξοπλιςμό για τθν 
επεξεργαςία των ΕΑΥΜ, προκειμζνου να μθν παρεμποδίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ 
διαχείριςθσ, ςε περίπτωςθ βλάβθσ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ. Στθν εγκατάςταςθ κα πρζπει να υπάρχει 
πρόβλεψθ προςωρινισ αποκικευςθσ των προσ αποςτείρωςθ αποβλιτων, μζχρι τρείσ (3) θμζρεσ  ςε 
κερμοκραςία ≤ 5 οC ςε κατάλλθλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικϊν αναγκϊν, είτε λόγω βλάβθσ τθσ 
μονάδασ αποςτείρωςθσ είτε λόγω αναγκαίων ζργων ςυντιρθςθσ. 
 
ιβ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, τθσ  
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αδειοδοτθμζνθσ εταιρείασ ε π ε ξ ε ρ γ α ς ί α σ  ΕΑΥΜ, που κα δθλϊνεται ότι όλα τα  ανωτζρω 
ζγγραφα είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/2012 με τα Ραραρτιματα τθσ, 
κακϊσ και ςε κάκε άλλθ διάταξθ  για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 
 
Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία προσ απόδειξθ εκπλιρωςθσ των όρων αποδοχισ των διαγωνιηομζνων 
(απαράβατοι όροι), πρζπει να περιλθφκοφν ςτο φάκελο Σεχνικισ Προςφοράσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙΙ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ :...................................................................................................................... 
 Κατάςτθμα: .....................................................................................................................................  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ...................................................................................................... 
Ημερομθνία Ζκδοςθσ: .................................................................................................................. 
Ρροσ: Γ.Ν ΑΓΟΛΙΔΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ -  ΚΟΙΝΘΟΥ 191 – Τ.Κ.21231 -ΑΓΟΣ 
Εγγφθςθ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ τθσ  υπ’ αρικ. ………...............……….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
………………………… ευρϊ . Το ποςό καλφπτει το 5% (πζντε τοισ εκατό )τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΡΑ 
υπζρ του  
 
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)  
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)  
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ..........................1  
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ 

τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ......... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικ.  

........................ Διακιρυξθ   . 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε ( 5 )   θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν  επιςτροφι τθσ  ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ 
εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ 
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε9. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 
                                                                 
1  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
7  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
9  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 



30 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ    IV 
 
 

 

  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ.2751360172  
FAX. 2751360170 
 
 
 

Α.ΡΩΤ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΡΑ   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ   

ΕΙΔΟΣ   

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ   

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ   

ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ-Ν.Μ. ΑΓΟΥΣ 

 
 Στο Άργοσ ςιμερα……………..  θμζρα ……….. ςτα Γραφεία του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ-

Νοςθλευτικι Μονάδα  Άργουσ  , οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι: 

                                                                    Αφενόσ 
Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ –ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ.ΑΓΟΥΣ,  που εδρεφει ςτο Άργοσ Κορίνκου 
191  – Τ.Κ.21231, και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τθν Διοικιτρια 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΦΛΩΚΟΥ,  ΑΦΜ 999007413, ΔΟΥ  Άργουσ.    

                                                           &    Αφετζρου 
Η  εταιρεία  «  ……………………....................................……………………….»  με  ΑΦM: ...........................  
Δ.Ο.Υ.: ..............................που εδρεφει …………...................................………………. ..ΤΚ ………..........………. 
ΤΗΛ. ………….......……………FAX ….......…...........……………….. email: …………...........……................................  

 
                                  Συμφϊνθςαν και ςυναποδεχκικαν τα κάτωκι: 

Φςτερα από τον  Διαγωνιςμό τθσ 00-00-2019  και τισ υπ’ αρικ.  00/00-00-00( Θζμα:........ )  & 00/00-
00-00( Θζμα:........ )   πράξεισ  του  Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ ποφ 
ανακζτει  τθν Υπθρεςία ………….....................................…..  ςτο όνομα του δεφτερου από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ,  που ςτο εξισ κα αποκαλείται για ςυντομία Ανάδοχοσ   τθν αναλαμβάνει με τουσ 
ακόλουκουσ όρουσ τουσ οποίουσ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 
1. Γενικοί όροι  
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ δζουςα 
προςοχι και επιμζλεια, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
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2. Αντικείμενο Σφμβαςθσ  
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι θ Αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ νοςοκομειακϊν 
αποβλιτων   CPV 90524400-0  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 3 
ΜΗΝΕΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 

1. EAAM: Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά 

1.α 
Για τθν  Επεξεργαςία των EAAM  με τθ 
μζκοδο τθσ αποςτείρωςθσ 

ΚΙΛΟ 
   

1.β 

Για τθ Συλλογι – Μεταφορά των EAAM  
ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ΒϋΒΙΡΕ 
Βόλου και τθν παροχι των απαραίτθτων 
υλικϊν ςυςκευαςίασ των παραγόμενων 
EAAM   

ΚΙΛΟ 
   

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ 3 

ΜΗΝΕΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

2 ΜΕΑ: Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα 

2.α 
Για τθν επεξεργαςία των ΜΕΑ με τθ μζκοδο τθσ 
αποτζφρωςθσ  ΚΙΛΟ 

   

2.β 

Για τθ ςυλλογι – μεταφορά των ΜΕΑ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του αποτεφρωτιρα του ΕΔΣΝΑ και 
τθν παροχι των απαραίτθτων υλικϊν 
ςυςκευαςίασ των παραγόμενων ΜΕΑ  

ΚΙΛΟ 
   

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ 3 

ΜΗΝΕΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

3 ΑΕΑ: Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα Υπθρεςία Συλλογισ - Μεταφοράσ  προσ τθ μονάδα αποτζφρωςθσ του ΕΔΣΝΑ 

3.α 
Για τθν επεξεργαςία των ΑΕΑ με τθ μζκοδο τθσ 
αποτζφρωςθσ  ΚΙΛΟ 

   

3.β 

Για τθ ςυλλογι – μεταφορά των ΑΕΑ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του αποτεφρωτιρα του ΕΔΣΝΑ 
και τθν παροχι των απαραίτθτων υλικϊν 
ςυςκευαςίασ των παραγόμενων  ΑΕΑ 

ΚΙΛΟ 
   

 
 
3.  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ Ρρόςκλθςθσ  και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
4. Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου. 
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Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον Ανάδοχο  και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
5. Τρόποσ πλθρωμισ  
5.1 Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν . 
Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
5.2. Toν Ανάδοχο  βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των Υπθρεςιϊν ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων υμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
δ) Τπζρ ψυχικισ Τγείασ 2% 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ (Υπθρεςιϊν )αξίασ 8%  επί του κακαροφ ποςοφ. 
6. Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  
6.1. Ο Ανάδοχοσ   κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν 
επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον προμθκευτι προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
6.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ 
των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
7. Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   
Ο Ανάδοχοσ   μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει του  
άρκρου 127  του ν. 4412/2016   να υποβάλει ζνςταςθ.  
 
8.  Ραραλαβι αντικειμζνου Σφμβαςθσ  
H παραλαβι των Υπθρεςιϊν  γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  . 
 
9. Διάρκεια ςφμβαςθσ - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
Η διάρκεια τθσ ανάκεςθσ ορίηεται ςε  τρεισ  (3)  μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ιτοι από: 
00-00-2019 ζωσ 00-00-2019 
και με τον όρο ότι :  
εφόςον προκθρυχκεί ο ετιςιοσ τακτικόσ ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ & ςυμβαςιοποιθκεί 
πριν τθν εκπνοι τθσ τρίμθνθσ ςφμβαςθσ ι διεξαγωγισ κεντρικοφ Διαγωνιςμοφ  - ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ από ανϊτερθ αρχι, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται εφόςον λάβει ζγγραφθ ειδοποίθςθ από το 
Νοςοκομείο για διακοπι τθσ ςφμβαςθσ να αποχωριςει χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ ι απαίτθςθ 

ολοκλιρωςισ τθσ . 
 
Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ  κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με   
αρικμό………………....…………. εγγυθτικι επιςτολι ...........………………………….……., 
ποςοφ…………………………………………...……………….. ευρϊ (……….........………. €) (5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ 
με τθν παροφςα αμοιβισ του Αναδόχου , χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ μζχρι τθν 
επιςτροφι τθσ. 
 
10. Λοιπζσ διατάξεισ   
Οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν Διατάξεισ του Ν. 4412/2016, θ υπϋαρ. …..........…… Ρρόςκλθςθ του 
διαγωνιςμοφ και θ υπϋαρ. πρωτ. ………………. κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν 
ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι 
διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ 
ακόλουκθ: 

α) Η παροφςα ςφμβαςθ  
β) Οι διατάξεισ περί προμθκειϊν  
γ) Η Ρρόςκλθςθ του διαγωνιςμοφ 

 δ) Η προςφορά του Αναδόχου 

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία 
των όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 
Δικαςτιρια Τρίπολθσ , εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό . 
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Μετά τθν ανάγνωςθ και βεβαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ οι δφο ςυμβαλλόμενοι υπζγραψαν δφο     όμοια 
πρωτότυπα αυτισ, ζλαβε δε ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ από ζνα.  

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΗ 
 

                      Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΑ                                                                                          Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΟΛΙΔΑΣ                      
 

             ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΦΛΩΚΟΥ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V  -   ΤΕΥΔ 

 Υπόδειγμα Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρ. 79, παρ. 4 του 
Ν.4412/2016 

 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν       
 
  Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

 
 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ 
ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ.ΑΓΟΥΣ ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *99221896] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: [21231] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: [ΓΕΩΓΙΑ ΜΡΕΞΗ + 
- Τθλζφωνο: *2751360172] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: *promithies3@gna.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.gna.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ςχετικοφ CPV): [Αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ νοςοκομειακϊν αποβλιτων                          
( 90524400-0 ) ςυνολικοφ  προχπολογιςμοφ 29.796,60 €  ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.Α - ΚΑΕ: 0846 
 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *99221896] 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : [ΥΡΗΕΣΙΕΣ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν 
υπάρχει): [ΑΙΘ.ΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  13/ 24-06-2019 ] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ 
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, 
αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 
Τθλζφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, 
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι 
προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι 
επιχείρθςθ»iii ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 
ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό 
των εργαηομζνων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο 
κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων 
οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει 
εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

[] Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, 
όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του 
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ 
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του 
καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον 
ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
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κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον 
επίςθμο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει 
όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ 
ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ 
να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 
φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που 
κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω 
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
από κοινοφ με άλλουσv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ 
εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν 
από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  
ι των τμθμάτων για τα οποία ο 

[   ] 
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οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει 
προςφορά. 

 



39 
 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και 
τον τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ 
τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 
κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο 
μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και 
κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 
αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV 
και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να 
ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 

του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ 
καταδίκεσ: 

Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxv το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται 
ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι 
απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ 
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα 
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ 
λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * 
+· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Ημερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 
*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xix; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxx: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα 
ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ 
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 
και εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα 
δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 
αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν 
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxix; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ 
πλθμμζλειαxxx κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 

*+ Ναι *+ Πχι 
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α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ 
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν 
που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 
; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί 
να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxii; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται 
και δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ 
φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια 

Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον 
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν 
που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι ο εξισ xxxiii: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ 
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα ςτον 
επιχειρθματικό τομζα που καλφπτεται 
από τθ ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 
εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για 
τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 
εξισxxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ 
νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ 
νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ 
νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι 
ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ 
τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

*…................................…+ 
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δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ 
φορζασ: 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ τιμζσ 
των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ 
εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ 
αναλογίασ-αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και 
θ αντίςτοιχθ αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν 
αςφαλιςτικι κάλυψθ επαγγελματικϊν 
κινδφνων του οικονομικοφ φορζα είναι το 
εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι 
οποίεσ (ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται 
να ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 
προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αναφοράσxxxvii, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ 
που ζχει προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αναφοράσxxxviii, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του 
είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και 
τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι 
ιδιωτικοφσxxxix: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγρα
φι 

ποςά θμερομ
θνίεσ 

παραλιπ
τεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για 
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων 
ζργων, ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί 
να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και 
λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα 
μελζτθσ και ζρευνασ που διακζτει είναι τα 
ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που 
κα παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για 
προϊόντα ι υπθρεςίεσ που πρζπει να 
ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο 
ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxli όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ 
διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που 
λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του 
κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ 
διάκεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα, 
εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxlii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, 
με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα 
των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με 
παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι 
ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
αναφζρετε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά 
το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά 
τα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, 
οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ 
τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να 
προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ 
διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων 
με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά 
ι λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα 
απαιτοφμενα ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 
θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxliv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlv 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvi, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlvii. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ 
–Νοςθλευτικι Μονάδα Άργουσ  *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, 
όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά 
των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τθσ  Πρόςκλθςθσ για  τθν Αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ νοςοκομειακϊν αποβλιτων   
CPV 90524400-0 για τισ Ανάγκεσ του  Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ –Νοςθλευτικι Μονάδα  
Άργουσ  με αρ. Ρρόςκλθςθσ  13/24-06-2019. 
 *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ 
ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

ii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iii
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

iv
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.  

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ 

ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να 

βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ 

οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 

όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 

και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 

κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε 

αυτιν Πρωτοκόλλων. 
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xii

 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 

1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 

που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 

των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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xxvi

 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiii
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxix
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xl
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, 

ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xli
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xlii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα 

πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliii
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xliv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
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xlvii

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 

ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  


