
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Διακιρυξθ με Αρ. 25θ/2019 (Συςτθμικόσ αρικμόσ ΕΣΗΔΗΣ 76178) του 
Ανοιχτοφ Δθμόςιου Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ ετιςιου 
αναδόχου για τισ «ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ» CPV90524400-0, προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ 150.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και για τισ 
«ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΔΙΕΝΕΓΩΝ, ΤΟΞΙΚΩΝ, ΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ» CPV90524100-7, προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ 2.350,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., για τισ ανάγκεσ του 
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» (Οργανικι Μονάδα «Γ. 
Γεννθματάσ» - Οργανικι Μονάδα «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»), ςε εφαρμογι του 
Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν του οικονομικοφ ζτουσ 2019, 
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Γ.Ν.Κ. Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΚΝΛΚΘΣ ΑΜΥΝΘΣ 41 

Ρόλθ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 54635 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικόσ ΝUTS ELL 522 

Τθλζφωνο 2313 308154 

Φαξ 2310 207426 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promitheies@gennimatas- thess.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μπαρμποφτθ Σταματία 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gennimatas-thess.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ (ΝΡΔΔ). 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ  
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ςτον εξισ Συςτθμικό Αρικμό: 
76178 

β)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.gennimatas-thess.gr και από το Γραφείο Ρρομθκειϊν του 
Νοςοκομείου ςτο τθλζφωνο και ςτισ διευκφνςεισ που ςθμειϊνονται παραπάνω.   

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Νοςοκομείου. 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κωδικό Αρικμό Εξόδων (ΚΑΕ):0846 και ζχουν εκδοκεί οι 
ςχετικζσ δεςμεφςεισ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019, ΑΔΑ: 6ΛΗΘ46904Κ-7ΕΚ 
(Οργανικι μονάδα «Γ. Γεννθματάσ»), ΑΔΑ: ΩΘΒ4690Β1-Ο7Τ (Οργανικι μονάδα «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ») και  
ΑΔΑ: 6ΕΞΓ46904Κ-ΚΑ (Οργανικι μονάδα «Γ. Γεννθματάσ» και τον ΚΑΕ  0439 ΑΔΑ: 6ΟΟΚ4690Β1-1ΚΗ  
(Οργανικι μονάδα «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»). 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάδειξθ Αναδόχου, για τισ υπθρεςίεσ «ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ»  CPV90524400-0, και τισ υπθρεςίεσ «ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΔΙΕΝΕΓΩΝ, ΤΟΞΙΚΩΝ, ΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ» CPV90524100-7, για τισ ανάγκεσ του 

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
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Γ.Ν.Κ. «Γ. Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα «Γ. Γεννθματάσ» - Οργανικι μονάδα «Ο Άγιοσ 
Δθμιτριοσ»).   

Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα ετιςιασ παροχισ 
υπθρεςιϊν:  
ΤΜΗΜΑ 1: ΑΡΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ).  

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 120.967,74€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 150.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.  

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΡΟΚΟΜΙΔΗ ΑΔΙΕΝΕΓΩΝ, ΤΟΞΙΚΩΝ, ΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ). 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.895,16€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 2.350,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο  
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
Καμία ανακεϊρθςθ των τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. 

Αναλυτικά το αντικείμενο των υπθρεςιϊν και ςυνολικά οι υποχρεϊςεισ του Οικονομικοφ Φορζα 

περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςθσ.  

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα αλλά ςε κάκε περίπτωςθ για το ςφνολο των 
υπθρεςιϊν που εμπίπτουν ςε κάκε τμιμα για το οποίο υποβάλλεται προςφορά. 
Ρροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν ανά τμιμα δεν γίνονται δεκτζσ, και κα απορρίπτονται.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτο ζνα (1) ζτοσ, μπορεί όμωσ να παρατακεί για ζνα τρίμθνο ςτθν 
περίπτωςθ που δεν ζχει εξαντλθκεί το ςυμβατικό τίμθμα. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

Των διατάξεων, όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

- τισ διατάξεισ του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019 ) Άρκρο 235 «Κζματα Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων» 

- τισ διατάξεισ του ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/03-05-2019 ) Άρκρο 56 «Τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016». 
- τισ διατάξεισ του ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/25-04-2019 ) Άρκρο 33 «Τροποποίθςθ των διατάξεων του ν. 

4412/2016» 
 τισ διατάξεισ του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019 άρκρο 43 «Τροποποίθςθ των διατάξεων του ν. 

4412/2016» 
 τθσ ΥΑ 57654/23.05.2017 του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα: «φκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» (ΦΕΚ Β   
1781/23.5.2017)  

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β   1924/2.6.2017),  

- του ΡΔ 39/2017 -Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ  
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΦΕΚ Α   64/4.5.2017) 

- του Ν. 4497/2017 «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ 
νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  
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- του ν. 4523 (Α' 41) «Διατάξεισ για τθν παραγωγι τελικϊν προϊόντων Φαρμακευτικισ Κάνναβθσ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ςυγκεκριμζνα του άρκρου 3 (Τροποποίθςθ των άρκρων 27 και 34 του ν.4472/2017 (Α74)- 
προμικειεσ που δεν απαιτείται να εντάςςονται ςτο ςχεδιαςμό και τα προγράμματα Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν των φορζων Υγείασ) 

- του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ δθμόςιου και τροποποίθςθ διατάξεων του Ν. 4387/2016, 
μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και 
εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, μεςοπρόκεςμο πλαίςιο δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α   74/19.5.2017) 

- του Ν. 636/1-3-2017 διορκϊςεισ του Ν. 1926/2-6-2017 (Κακοριςμόσ ςυμβάςεων που διενεργοφνται από τθν 
ΕΡΥ ωσ ΕΚΑΑ…….) 

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

- του Ν. 4441/2016 «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον 
ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 227/06.12.2016) 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,  

 του με αρικμ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 
95/46/ΕΚ 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

- του Ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν 
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α   160/8.8.2014)  

- τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 26ισ Φεβρουαρίου 
2014, ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ 
(L94) όπωσ διορκϊκθκε με τθν Οδθγία (L135/24.5.2016) 

      του Ν. 4272/2014 «Ρροςαρμογι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ Οδθγίασ 2012/25/ΕΕ τθσ Επιτροπισ τθσ 
9θσ Οκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν ανταλλαγι, μεταξφ των 
κρατϊν-μελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που προορίηονται για μεταμόςχευςθ -υκμίςεισ για τθν Ψυχικι Υγεία 
και τθν Λατρικϊσ Υποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α  145/11.07.2014). 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”,  

 του  Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ». (ΦΕΚ Αϋ134/18-06-2007) 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 του Ν.3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 81/4-4-
2005) 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω. 

Των Αποφάςεων (Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα Διακιρυξθ) 

 το με αρίκμ. πρωτ. 4851/2-10-2014 Απόςπαςμα πρακτικοφ ςυνεδρίαςθσ τθσ ΕΡΥ (με τθ κετικι 

γνωμοδότθςθ του ΕΚΑΡΤΥ)  με το οποίο εγκρίνονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 

 τθν υπϋαρικμ. 834/05-09-2017 (ΑΔΑ:6ΨΓΚΟΕΡ-ΔΚΜ) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ ΥΡΕ με τθν 
οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  

 τθν υπ'αρικ. πρωτ. 5797/25-11-2016 «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ για το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ-ΤΕΥΔ-του άρκρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 -Α 147», Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ 

Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., 

 τθν υπ’ αρικμ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Βϋ/12016) Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ, 
 τθν αρίκμ. 5θ /15-03-2019 (Κζμα 2ο ) ΑΔΑ: 60ΓΞ46904Κ-Θ9Ν Απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί 

ζγκριςθσ  του προγραμματιςμοφ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν διαχειριςτικοφ ζτουσ 2019 του Γ.Ν.Κ. « Γ. 
Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ», ςτον οποίο ζχει γίνει ςχετικι πρόβλεψθ για τθν εν λόγω δαπάνθ. 

 τθν αρίκμ. 10θ /13-06-2019 (Κζμα 10ο ) ΑΔΑ: 6ΛΝΘ46904Κ-Ξ2Ρ Απόφαςθ του ΔΣ του Νοςοκομείου περί 
ζγκριςθσ διενζργειασ Τακτικοφ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, για τθν ανάδειξθ ετιςιου 
Αναδόχου, για τθν παροχι α) υπθρεςιϊν αποκομιδισ, μεταφοράσ και διάκεςθσ νοςοκομειακϊν 
αποβλιτων CPV 90524400-0, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 150.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ και β) υπθρεςιϊν ραδιενεργϊν, τοξικϊν, ιατρικϊν και επικίνδυνων αποβλιτων CPV90524100-7, 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 2.350,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Κ. «Γ. 
ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ», ςε εφαρμογι του Ρρογράμματοσ προμθκειϊν κι υπθρεςιϊν 
οικονομικοφ ζτουσ 2019, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) 

 τισ δεςμεφςεισ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019, ΑΔΑ: 6ΛΗΘ46904Κ-7ΕΚ 
(Οργανικι μονάδα «Γ. Γεννθματάσ») ΑΔΑ: ΩΘΒ4690Β1-Ο7Τ(Οργανικι μονάδα «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»), 
ΑΔΑ: 6ΕΞΓ46904Κ-ΚΑ (Οργανικι μονάδα «Γ. Γεννθματάσ») και ΑΔΑ: 6ΟΟΚ4690Β1-1ΚΗ  (Οργανικι 
μονάδα «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»). 
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΞΗΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.
gov.gr 

27 ΛΟΥΝΛΟΥ 2019  

Θμζρα: ΡΕΜΡΤΘ 

 

 

27 ΛΟΥΝΛΟΥ 2019  

Θμζρα: ΡΕΜΡΤΘ  

 

27 ΛΟΥΝΛΟΥ 2019  

Θμζρα: ΡΕΜΡΤΘ 

 

17 ΛΟΥΛΛΟΥ 2019  

Θμζρα: ΤΕΤΑΤΘ 
14:00:00 

23 Λουλίου 2019 

Θμζρα: 

ΤΛΤΘ 

11:00:00 

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ βρίςκεται καταχωρθμζνο: 

1. Στο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) 

2. Στθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  www.eprocurement.gov.gr , όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό 76178 

3. Στθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ: www.gennimatas-thess.gr 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα δθμοςιευκεί:  

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

 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα αποςταλεί ςτουσ παρακάτω φορείσ:  

 Εμπορικό –Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  

Α. Κεςςαλονίκθσ 

Β. Ακθνϊν 

 Βιοτεχνικό - Επαγγελματικό Επιμελθτιριο 

 Α. Κεςςαλονίκθσ 
 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

>    θ παροφςα με  αρ. 25θ /2019 Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματα, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

> το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), 

> οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 

>    το ςχζδιο ςφμβαςθσ όπωσ εμπεριζχεται ςτθν παροφςα με τα παραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ 
οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),  θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί 
(όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων 
είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι 
ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν Ρροδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά 
νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό 
φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 

 ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ 
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  

 η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  Θ Ανακζτουςα 
Αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι 
αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 19/ Ν.4412). 
 
 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

4. Θ Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του Άρκρου 8 του Ν.3310/2005, ελζγχει, επί ποινι 
απαραδζκτου τθσ υποψθφιότθτασ, εάν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν περ. α' τθσ παραγράφου 4 του Άρκρου 4 του ίδιου νόμου, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
παράγραφο 4 του Άρκρου 4 του Ν.3414/2005. 

5. Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν 
ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό 
μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, κατά 
τα οριηόμενα εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ίςθ με το 2% επί τθσ 
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα 
τμιματα τθσ διακιρυξθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ 
ΦΡΑ ακροιςτικά για το ςφνολο τθσ προςφοράσ (άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016). 

 

 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ 

ΕΑΑΜ και  ΜΕΑ 120.967,74€  2.419,00€ 

ΑΕΑ 1.895,16€  38,00€ 

  2.457,00€ (ΓΛΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΥΡΘΕΣΛΩΝ) 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
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Λδίωσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ Ρροςταςίασ ι 
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 
γ) τθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ. 
δ) τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ.  
 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

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

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

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

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 
Λουλίου 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 13θσ Λουνίου 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). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
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Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον 

ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) 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.  

ι/και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με 
τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ 
τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ. 

2.2.3.3  Διατθρείται μόνο για λόγουσ αρίκμθςθσ. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,  
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. 
 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
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φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για 
τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ 
εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

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

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

2.2.3.5. (Δεν αφορά τθν παροφςα Διακιρυξθ) Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ 

ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 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.  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του 
ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά 
ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι 
ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Οι Οικονομικοί Φορείσ δεν απαιτείται να παρζχουν ςτοιχεία που αφοροφν τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και τα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτουσ 
όρουσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και να προςκομίςουν όλα τα δικαιολογθτικά 
και τα ςτοιχεία (π.χ. βεβαιϊςεισ, δθλϊςεισ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εγχειρίδια, φφλλα ςυμμόρφωςθσ, φυλλάδια, 
πιςτοποιθτικά κ.τ.λ.). O προςφζρων κα διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο προςωπικό 
και τεχνικά μζςα, κτλ.) για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν ςυνάψει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ αντίςτοιχου αντικειμζνου με 
αυτό για το οποίο κα υποβάλλουν προςφορά ςτον ιδιωτικό ι δθμόςιο τομζα εντόσ των τριϊν (3) τελευταίων 
ετϊν και κα αναφζρονται: α) το αντικείμενο (ςυνοπτικι περιγραφι) β) θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ γ) ο 
παραλιπτθσ τθσ υπθρεςίασ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 
τα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισ  
απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ 
τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
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να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11 2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν 
παροφςα το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). 
         
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) το 
οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ 
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ 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 εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το 
χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ (Ν 4497/Αϋ171/13-11-2017, άρ. 107, παρ. 13). 
Το εν λόγω ιςχφον καταςτατικό κακϊσ ι το πρακτικό εκπροςϊπθςθσ πρζπει να κατατίκενται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ μαηί με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ προκειμζνου να πιςτοποιείται ο υπογράφων 
εκπρόςωποσ. 
Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 
3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
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αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν 
ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ (αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα) . 

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των 
πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ 
θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα 
οποία να καλφπτουν και το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν.4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον 
αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το 
οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 
με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά 
ιςχφουν. . Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο 
ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ 
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τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e – Certis) του άρκρου 81 του 4412/2016. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ 
και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Σφμφωνα με τθν προςκικθ νζασ παραγράφου 
17 ςτο άρκρο 376 του ν. 4412/2016 με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α του ν. 4605/2019 προβλζπεται ότι μζχρι να 
καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 
ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ 
ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Β.3. (Δεν αφορά τθν παροφςα Διακιρυξθ). 

Β.4. Οι Οικονομικοί Φορείσ Απαιτείται: 

α) να ζχουν ςυνάψει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ αντίςτοιχου αντικειμζνου με αυτό για το οποίο κα υποβάλλουν 
προςφορά ςτον ιδιωτικό ι δθμόςιο τομζα 

β) να κατακζςουν βεβαιϊςεισ ορκισ εκτζλεςθσ ςυμβάςεων αντίςτοιχου αντικειμζνου 

γ) για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
κατάλλθλα πιςτοποιθτικά / βεβαιϊςεισ.  (Ραράρτθμα I).  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κατάλλθλα 
πιςτοποιθτικά / βεβαιϊςεισ.  (Ραράρτθμα I).  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να 
προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
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ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για το ςκοπό αυτό. 

Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:  

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 
του άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το 
χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα 
οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ,  

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 75, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν 
ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και ε) οι 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. 

Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, 
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμισ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ.  
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα αλλά ςε κάκε περίπτωςθ για το ςφνολο των 

υπθρεςιϊν που εμπίπτουν ςε κάκε τμιμα για το οποίο υποβάλλεται προςφορά. Ρροςφορζσ για μζροσ των 
ηθτοφμενων ποςοτιτων των υπό προμικεια ειδϊν δεν γίνονται δεκτζσ, και κα απορρίπτονται. 
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.. 

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

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ ), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 22 και 36 του Ν.4412/2019, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να 
υπογράφουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να 
τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα 
προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν 
είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι των αιτιςεων ςυμμετοχισ. 
 
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα 
ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο )φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία 
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και 
δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 
Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

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

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

 α) Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου 

XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα 

τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα III). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ αναρτθμζνεσ ςτο διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ 

τθσ Γενικισ Γοαμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

"Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)" . 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 

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

Οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν μόνο τθν ενότθτα Α «Γενικι ζνδειξθ» για όλα τα κριτιρια επιλογισ 
του μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του μζρουσ ΙV. 

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

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

δ) Επικαιροποιθμζνθ Υπεφκυνθ Διλωςθ ΙΙ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986(Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ …………………………..…, τθσ οποίασ είμαι νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 
266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ 
που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ 
ελζγχουσ. 

 
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Λ τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά (υλικό τεκμθρίωςθσ όπωσ τεχνικά φυλλάδια,prospectus 
κλπ.), από τα οποία κα προκφπτει θ κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με 
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. Ρρζπει να περιλαμβάνει περιγραφι του 
προςφερόμενου είδουσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ , κακϊσ επίςθσ και τισ παρεχόμενεσ από τον υποψιφιο 
υπθρεςίεσ.  

Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ ανωτζρω παραγράφου, με τον οποίο κα προςκομίηονται τα ςτοιχεία του 
φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και ςε ζντυπθ μορφι, περιζχει διαβιβαςτικό 
ζγγραφο ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά που κα είναι ςυρραμμζνα 
και αρικμθμζνα κατά φφλλο με ςυνεχι αρίκμθςθ. 

Σε περίπτωςθ που τα ζντυπα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να 
τοποκετθκοφν ςτο φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα (ομοίωσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο), με τθ 
ςυμπλθρωματικι ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του φακζλου. 
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 Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά 
ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεά, δωρεάν 
κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Τα θλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), που δφναται να υποβάλλονται ςτθν 
ελλθνικι ι άλλθ γλϊςςα (Ν. 4412/16 άρκρο 92), κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον 
καταςκευαςτικό οίκο/εκδότθ τουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται, από Υπεφκυνθ 
Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον οικονομικό φορζα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι προδιαγραφζσ και 
τα λοιπά ςτοιχεία των εν λόγω φυλλαδίων ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) 
του καταςκευαςτικοφ οίκου/εκδότθ ι ότι είναι τα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), του 
καταςκευαςτικοφ οίκου/εκδότθ. Τα ανωτζρω τεχνικά φυλλάδια επειδι είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα είτε 
από τον καταςκευαςτικό οίκο, είτε από τον οικονομικό φορζα βάςει τθσ ανωτζρω Υ.Δ., εξαιροφνται από τθν 
υποχρζωςθ προςκόμιςισ τουσ ςε ζντυπθ μορφι. 

Ο φάκελοσ τθσ  Τεχνικισ Ρροςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουκα : 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ  του ν.1599/1986(Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

1. θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβα γνϊςθ και 
όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι ακριβι, 

2. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα και με ποινι αποκλειςμοφ όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, 

3. κα διατθριςω εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςω μόνο για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και 

τισ πλθροφορίεσ των υπόλοιπων προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ μου και αποτελοφν κατά διλωςθ 

τουσ εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο. 

4. θ προςφορά ιςχφει για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα πζντε (365) θμερϊν. 

5. διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο προςωπικό και τεχνικά μζςα, κτλ.) για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

6. υπάρχει δυνατότθτα παροχισ των απαιτοφμενων υπθρεςιϊν άμεςα από τθν θμερομθνία ςφναψθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 

Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ 

Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ 

ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ακολουκιςει: 

1. Στθ Στιλθ «ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει τθ 

μορφι ΝΑΛ/ ΟΧΛ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό 

μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ 

ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 

υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

3.   Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό 

αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο ωσ 

απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα. Ρροςφορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ 

οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 
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περιγραφζσ των ειδϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ 

μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου 

τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι τθσ ενότθτασ καταγράφεται αναλυτικόσ 

πίνακασ των περιεχόμενων τθσ. 

4. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά 

το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 

φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί 

θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18) 

 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 

 ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΔΛΑΓΑ-
ΦΘΣ 

ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  ΝΑΛ   

  ΝΑΛ   

  ΝΑΛ   

 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. Κα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ 
τεχνικι περιγραφι και κατάλλθλο τεκμθριωτικό υλικό (όπωσ βεβαιϊςεισ αναγνωριςμζνων οργανιςμϊν 
πιςτοποίθςθσ, ςθμάνςεισ CE, άδειεσ, διπλϊματα, καταςτάςεισ προςωπικοφ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, 
βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, αντίγραφα αποδείξεων παροχισ υπθρεςιϊν) από το οποίο να προκφπτει θ 
ςυμμόρφωςι τθσ προςφοράσ προσ τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτά απαιτοφνται ανά 
τμιμα ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ. 

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

  

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω:  

Α. Τιμζσ 

Θ τιμι τθσ προςφοράσ δίνεται  ςε ευρϊ. 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα 
επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του είδουσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 
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Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για  
τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 
 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά (ςε 

χωριςτι ςτιλθ) να αναγράψουν τισ τιμζσ του ΡΑΑΤΗΗΤΗΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά τθν 

θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. Η προςφερόμενθ τιμι των υπθρεςιϊν, κα πρζπει να είναι 

χαμθλότερθ ι ίςθ από τθν τιμι  του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. Σε περίπτωςθ που κάποια υπθρεςία 

δεν παρακολουκείται από το ΡΑΑΤΗΗΤΗΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ. 

Ρροςφορζσ ανϊτερεσ του ΡΑΑΤΗΗΤΗΙΟΥ ΤΙΜΩΝ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριακοςίων 
εξιντα πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο 
για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ Αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και 
ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

η) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν 
ΤΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ϊρα 11:00 πμ. 

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

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

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 
οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
Αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
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τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Θ εκτίμθςθ 
και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά 
φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ 
των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία 
ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των 
προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 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 μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω 
του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και 
τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ  δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

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

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

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από 
τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει 
τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν 
από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι 
ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 
εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά  λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ Αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  
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το ΤΕΥΔ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι 
για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ 
του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν και τθ διαβίβαςθ του 
φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ 
τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ Αναδόχου ωσ 
εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί 
να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό 
ςτα εκατό. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ 
μζχρι 100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 
100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). Για κατακφρωςθ 
μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι 
από τον προςωρινό ανάδοχο. 

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

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν 
επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον ο ανακζτων φορζασ δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) ςε ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία άνω των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ 
απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ 
διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ζπειτα 
από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/500
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κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 
και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 
ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ 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.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ 
προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ 
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» 
και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το 
οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 
άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το φψοσ του παραβόλου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5%  επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ 
ΦΡΑ, των ειδϊν για τα οποία ζχει υποβάλει προςφορά ενϊ δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από 600€. 

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του 
ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν 
προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
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Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, 
θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Γενικά, για οτιδιποτε άλλο δεν περιγράφεται ςτθν παροφςα ενότθτα 3.4, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Βιβλίο ΛV 
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρκρα 345-374 περί «Ζννομθσ Ρροςταςίασ κατά τκ Σφναψθ Δθμόςιων 
Συμβάςεων» κακϊσ και το Ρ.Δ 39/2017 (ΦΕΚ64/Α/4-5- 2017) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν ενϊπιων τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν». 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

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

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 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.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ *ι ςτθν περίπτωςθ 
που τα υλικά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά: αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το 
ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά ) μετά τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 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, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α  του Ν. 4412/2016 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου Αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια 
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τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ 
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ 
είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ 
άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το (α) τμιμα (τα) τθσ ςφμβαςθσ, το (α) οποίο (α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.4.4. Ο Ανάδοχοσ μετά τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ 
προθγοφμενθ γραπτι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να ανακζτει οποιοδιποτε μζροσ ι το ςφνολο των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν υπεργολαβικά ςε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, εφόςον δεν ζχει δθλωκεί αυτό 
ςτθν προςφορά του. 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ 
Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

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

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Πλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και οι ακόλουκεσ πλθρωμζσ κα είναι ςε ΕΥΩ. Θ 
πλθρωμι κα υλοποιείται αφοφ προςκομιςκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά προβλζπονται 
ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016. 

Θ 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. 

5.1.2. 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 του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ 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 ι τροποποιθτικισ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων 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 κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007. 

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 
αξίασ 8% για τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. 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 ι 
εκτελζςει τισ εργαςίεσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από 
τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν 
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
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Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί ι ςυντθρθκεί  με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ ι δεν εκτελεςτοφν οι ςχετικζσ εργαςίεσ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

5.2.2 Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι 
εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 
προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για 
υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν 
μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο 
τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

δ) Τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, 
εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ , εκτόσ εάν αιτιολογθμζνα θ 
ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει αλλιϊσ.  

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του Αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων  

 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 
του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από αρμόδια 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι ειδικι επιτροπι που κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό από τθν 
ανακζτουςα αρχι για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςτθ λιψθ των 
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016.  
Θ παραπάνω επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.1.2 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να 
ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθ ςφμβαςθ φορζων, 
ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ, θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ 
προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3 Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο, κατά 
περίπτωςθ και όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ανά τμιμα ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ, θμερολόγιο/βιβλίο 
ςτο οποίο καταγράφονται οι εργαςίεσ και τα ανταλλακτικά για τθν τμθματικι εκτζλεςθ (προλθπτικι ι 
επανορκωτικι) του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και 
ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Οι 
καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι 
παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια Σφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ, μπορεί όμωσ να παρατακεί για ζνα τρίμθνο ςτθν 
περίπτωςθ που δεν ζχει εξαντλθκεί το ςυμβατικό τίμθμα και τίκεται εν ιςχφ κατόπιν τθσ υπογραφισ του 

ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ορίηονται τμθματικζσ ενδιάμεςεσ 
προκεςμίεσ και χρονοδιαγράμματα ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι αν λιξει 
θ παρατακείςα κατά τα ανωτζρω διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 , τα άρκρα τθσ παροφςασ και τα αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ είναι διατυπωμζνεσ ςτο παράρτθμα Λ τθσ παροφςθσ. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
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ζκπτωτο. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1. H παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 3 άρκρου 221 του Ν.4412/16 . 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, 
μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι 
παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με 
παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε 
τμθματικζσ παραλαβζσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ.  

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι 
παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό 
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν  απόφαςθ. 

Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα με τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτο 
άρκρο 220. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί 
πρωτόκολλο παραλαβισ ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί 
αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν κατά τα ανωτζρω αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του Αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου , ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ παραλαβισ. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθ  ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από 
τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν 
αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ 
των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
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Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται 
ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν αφορά τθν παροφςα Διακιρυξθ 

6.6 Λοιπζσ ρυκμίςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 
αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 
εγκαταςτάςεων των Νοςοκομείου, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ 
βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από 
τον Ανάδοχο, εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτοφ. 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ αρμόδιουσ 
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Οι ανακζτοντεσ φορείσ επιβάλλουν τον όρο ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ, αςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που 
ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα XIV του Ρροςαρτιματοσ Β' του Ν. 4412/2016. 
 
Οι όροι τθσ παροφςασ παραγράφου αναφζρονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (Άρκρο 18 του Ν.  
4412/2016).Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ 
του Νόμου 4412/2016 κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που μνθμονεφονται ςτο προοίμιο τθσ διακιρυξθσ.  
 
 

                                                                             Θ ΔΛΟΛΚΘΤΛΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

 

 

                                                                                      ΤΣΟΥΓΚΑ ΜΕΛΡΟΜΕΝΘ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ α) ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ, 
ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ» CPV90524400-0, και β) ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΡΗΕΣΙΕΣ 
ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΔΙΕΝΕΓΩΝ, ΤΟΞΙΚΩΝ, ΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ» CPV90524100-7, ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ», (ΟΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» - 
ΟΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ»). 

 

ΤΜΗΜΑ 1: 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

«Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 
«Ο ΑΓΛΟΣ 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΛΛΩΝ 

ΤΛΜΘ 
ΚΛΛΟΥ 
ΧΩΛΣ 

ΦΡΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
24% 

24% 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ 24% 

ΕΑΑΜ ςε 
κιλά 

54.500 27.000 81.500 1,39 113.285€ 24% 140.473,4 

ΜΕΑ ςε 
κιλά 

1.575 680 2.255 3,40 7.667€ 24% 9.507,08 

     
120.952€ 

 
149.980,48€ 

 

ΤΜΗΜΑ 2: 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

«Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 
«Ο ΑΓΛΟΣ 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΛΛΩΝ 

ΤΛΜΘ 
ΚΛΛΟΥ 
ΧΩΛΣ 

ΦΡΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 
ΧΩΛΣ 

ΦΡΑ 24% 

24% 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ 24% 

ΑΕΑ ςε κιλά 782 300 1.082 1,75 1.893,5€ 24% 2.347,94€ 

 

ΤΜΗΜΑ 1:  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  - ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι προςφερόμενεσ από τουσ προμθκευτζσ τιμζσ κα δοκοφν υποχρεωτικά ςε ευρϊ. Κάκε οικονομικι προςφορά 

υποχρεωτικά κα δοκεί ςε τιμι ανά χιλιόγραμμο (€/kg) ΕΑΑΜ και ΜΕΑ (πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ), επί 

ποινι αποκλειςμοφ.  

Στθν τιμι να περιλαμβάνεται το κόςτοσ διάκεςθσ των απαραίτθτων υλικϊν δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ για 

τθν οδικι μεταφορά των αποβλιτων εκτόσ των Υγειονομικϊν Μονάδων  (π.χ. χαρτοκιβωτίων τφπου HOSPITAL 

BOX). 

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι κρατιςεισ, αλλά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΡΑ. 

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ υποψθφίουσ, ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ 

του κανονικοφ ι μθ, των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι, υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν μεταβάλλονται κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ορίηεται ςε 

τριακόςιεσ εξιντα (360) θμζρεσ. 
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Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται ςε δόςεισ ςφμφωνα με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν όπωσ 

αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου. 

Θ πλθρωμι κα γίνεται με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των τιμολογίων παροχισ υπθρεςιϊν 

και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ 

του Αναδόχου. 

Οι προςφορζσ κα ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τουσ αναρτθμζνουσ πίνακεσ ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ ΕΡΥ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφει ο Ν. 4412/2016 και οι λοιπζσ περί προμθκειϊν ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

Για τθ διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων (ΕΑΥΜ) δθλαδι τθ ςυλλογι, μεταφορά, 

αποκικευςθ, επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ τουσ, κα πρζπει να ιςχφουν τα μζτρα και οι όροι τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ. 

Για τθ μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτόσ Υ.Μ. εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο κεφάλαιο 1 παρ.12 τθσ κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ 24944/1159/2006 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

Για τθν επεξεργαςία των ΕΑΑΜ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο κεφ. 4 και ςτο υποπαράρτθμα Λ τθσ κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ 24944/1159/2006,όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

Ειδικότερα για τα ΕΑΑΜ, οι βαςικζσ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ των αποβλιτων χωρίηονται ςε δφο 

μεγάλεσ κατθγορίεσ: 

Τεχνολογίεσ Αποτζφρωςθσ και 

Τεχνολογίεσ Αποςτείρωςθσ 

Τα ΕΑΑΜ,ΜΕΑ μποροφν γενικά να υπόκεινται ςε επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ (με εξαίρεςθ τα 

απόβλθτα που αναφζρονται ςτον Ρίνακα Λ του παρόντοσ και των αντίςτοιχων Δελτίων Δεδομζνων Αςφαλείασ) 

ενϊ οι μζκοδοι αποςτείρωςθσ μποροφν να εφαρμόηονται για τθν επεξεργαςία μόνο τα ΕΑΑΜ.  

Θ επεξεργαςία των ΕΑΥΜ κα γίνεται από αδειοδοτθμζνθ μονάδα επεξεργαςίασ (αποςτείρωςθ ι αποτζφρωςθ) 

που διακζτει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ από τθ νομοκεςία άδειεσ και προχποκζςεισ. 

Κατά τθ ςυλλογι και μεταφορά τουσ εκτόσ ΥΜ, τα ΕΑΑΜ πρζπει να ςυνοδεφονται από ζγγραφο ζντυπο 

αναγνϊριςθσ όπωσ αναφζρεται ςτθν ΚΥΑ 146163/2012(ΦΕΚ Β'1537/8-5-2012) 

Για τισ οδικζσ μεταφορζσ των ΕΑΑΜ εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν ADR. O οδθγόσ που εκτελεί τθ μεταφορά 

πρζπει να είναι κάτοχοσ του ιςχφοντοσ πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR αντίςτοιχου των 

μεταφερόμενων υλικϊν. Σε περίπτωςθ ςυνδυαςμζνθσ μεταφοράσ (λ.χ. όταν μζροσ τθσ μεταφοράσ εκτελείται 

οδικϊσ και μζροσ αυτισ δια καλάςςθσ) τα απόβλθτα κα πρζπει να μεταφζρονται με τρόπο ϊςτε να 

ακολουκείται το ςφνολο των απαιτιςεων που αφοροφν τα επιμζρουσ τμιματα μεταφοράσ.  

Τα οχιματα μεταφοράσ των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, πρζπει να πλθροφν τισ εξισ απαιτιςεισ: 

Να είναι εφοδιαςμζνα με άδεια κυκλοφορίασ φορτθγϊν ΛΧ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν ΥΑ 

11383/840/2007 ''Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ φορτθγϊν, ιδιωτικισ χριςθσ ςε κατόχουσ άδειασ ςυλλογισ, 

μεταφοράσ επικίνδυνων αποβλιτων ΦΕΚ 309/Β/7-3-07 όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΥΑ 

Α1/οικ./27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β' 948)  

Να είναι κατάλλθλα και εφοδιαςμζνα με πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ (τεχνικι- ζκκεςθ πραγματογνϊμονα) ADR, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 όπωσ τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ τθσ 

κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 19403/1388 και ιςχφει, και να διακζτουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. 

Να φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ, το διεκνζσ ςιμα κινδφνου το οποίο να επιδεικνφεται ςε εμφανζσ ςθμείο. Να 

είναι κατάλλθλου μεγζκουσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Κατ' ελάχιςτον, να είναι τελείωσ κλειςτά, ςτεγανά, να 

ζχουν δυνατότθτα ψφξθσ μικρότερθ ι ίςθ των 8ο C, να μθν φζρουν μθχανιςμό ςυμπίεςθσ, να επιτρζπουν 
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αςφαλι μεταφορά, να μποροφν να πλζνονται και να απολυμαίνονται εφκολα και να διακζτουν διευκολφνςεισ 

για τθν ατομικι προςταςία του οδθγοφ και των χειριςτϊν. 

Να διακζτουν κατάλλθλο ςφςτθμα αςφαλείασ το οποίο να εξαςφαλίηει τθ μθ Μετακίνθςθ του φορτίου κατά τθ 

διάρκεια τθσ μεταφοράσ του. 

Σε περίπτωςθ χριςθσ των οχθμάτων μεταφοράσ ΕΑΑΜ,ΜΕΑ, να αποδεικνφεται ι να τεκμθριϊνεται ότι αυτό 

είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ τθσ ADR. 

Να προςκομιςκοφν όλα τα απαραίτθτα ζντυπα και παραςτατικά όπωσ ορίηονται από τον νόμο ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ των ΕΑΑΜ ωσ κάτωκι: 1) Διαπεριφερειακι άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ ΕΑΑΜ, 2) Άδεια λειτουργίασ 

μονάδασ αποςτείρωςθσ, 3) Απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων μονάδασ αποςτείρωςθσ, 4) Βεβαίωςθ 

αποδζκτθ από τον διαχειριςτι του αποτεφρωτιρα Άνω Λιοςίων για τθν αποτζφρωςθ των ΜΕΑ, 5) Άδεια 

ςυλλογισ - μεταφοράσ των ΕΑΑM που ζχουν υποςτεί τθν επεξεργαςία τθσ αποςτείρωςθσ.  

Θ διαχείριςθ των ΕΑΑΜ να πραγματοποιείται αυςτθρά ςφμφωνα με τθ νομοκεςία. 

Να πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ των ΕΑΑΜ ζτςι ϊςτε 

να διαςφαλίηεται θ Δθμόςια Υγεία και θ προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει ςτισ Υγειονομικζσ μονάδεσ τισ απαιτοφμενεσ ςυςκευαςίεσ- Ρεριζκτεσ για τθ 

ςυλλογι των ΕΑΑΜ κακϊσ και ψυκτικοφσ καλάμουσ για τθν αποκικευςθ τουσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προμθκεφςει κάκε Μονάδα Υγείασ με ψυκτικό κάλαμο χωρθτικότθτασ ανάλογθσ των αναγκϊν τουσ, κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τον Υπεφκυνο κάκε Μονάδασ Υγείασ. 

Θ ςυχνότθτα αποκομιδισ των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ςε κάκε Μονάδα Υγείασ κα γίνεται ςφμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα. Οι ετιςιεσ ποςότθτεσ που παρουςιάηονται ςτον πίνακα τθσ διακιρυξθσ είναι μόνο ενδεικτικζσ και κα 

υπάρχουν αποκλίςεισ, ωσ προσ τθν εναρμόνιςθ των ποςοτιτων με τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ του 

διαγωνιςμοφ. Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ και κατόπιν προθγθκείςασ ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ (ειδικό ζντυπο) 

μπορεί να απαιτθκεί ςυχνότερθ αποκομιδι των αποβλιτων.  

Θ παραλαβι των ΕΑΥΜ κα γίνεται πάντα από Δευτζρα –Ραραςκευι ςε πρωινό Ωράριο και κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τον αρμόδιο υπάλλθλο που κα οριςτεί, για τθν παραλαβι. 

Ραραλαβι δε κα πραγματοποιείται ςτισ επίςθμεσ αργίεσ του κράτουσ. 

Θ τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα. Κα εκδίδονται από τον ανάδοχο αναλυτικζσ 

καταςτάςεισ με τισ ποςότθτεσ που παραλιφκθκαν ςε κάκε θμερομθνία από τθν κάκε Μονάδα Υγείασ και κα 

ςυνοδεφουν το αντίςτοιχο τιμολόγιο. 

Θ ηφγιςθ των ΕΑΥΜ κα γίνεται παρουςία του αρμόδιου υπαλλιλου των Μονάδων Υγείασ.  

Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012 για τα ΕΑΥΜ που μεταφζρονται και 

επεξεργάηονται εκτόσ ΜΥ & ΚΥ πρζπει να ςυμπλθρϊνεται το επίςθμο  ζντυπο αναγνϊριςθσ με βάςθ το 

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

εργαςία ςυλλογισ και μεταφοράσ τουσ εντόσ του εκνικοφ χϊρου και θ μορφι του κα είναι αυτι που 

παρουςιάηεται ςτθν παρ. 6.2 του Ραραρτιματοσ Λ.  

Θ ζκδοςθ του εντφπου αυτοφ, χωριςτά για κάκε ΜΥ & ΚΥ, κα γίνεται με ζξοδα του Αναδόχου. Στο τζλοσ κάκε 

μινα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζφει ςε κάκε ΜΥ & ΚΥ τα αντίτυπα, με ςυμπλθρωμζνο το πεδίο που 

αφορά τθν παραλαβι των αποβλιτων από τθ μονάδα επεξεργαςίασ τουσ.   

Το προςωπικό τθσ Αναδόχου εταιρείασ ςυλλογισ-μεταφοράσ των ΕΑΥΜ, που κα χειρίηεται τα μολυςματικά 

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

επιβάρυνςθ. Επίςθσ ο ανάδοχοσ μεταφορζασ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τον εμβολιαςμό του 
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απαςχολοφμενου προςωπικοφ ιδιαίτερα ζναντι τετάνου και θπατίτιδασ Β. Κάκε παράλειψθ τζτοιου είδουσ που 

εκκζτει το προςωπικό του Αναδόχου ςε κίνδυνο, βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

Θ ανάδοχοσ εταιρεία μεταφοράσ οφείλει να προςκομίςει ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε περίπτωςθ διαςποράσ 

του μεταφερόμενου φορτίου. Για το ςκοπό αυτό πρζπει να διακζτει επαρκι εξοπλιςμό κακαριςμοφ και 

απολφμανςθσ που κα περιγράφεται ςτο αναλυτικό ςχζδιο που ζχει ιδθ υποβλθκεί ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι. 

Ο μεταφορζασ υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθλεφωνικά τθ Μονάδα Υγείασ ςε περίπτωςθ διαςποράσ 

των ΕΑΥΜ κατά τθ ςυλλογι ι μεταφορά τουσ. Ακολοφκωσ υποχρεοφται εντόσ 24 ωρϊν να ειδοποιιςει τισ 

Υπθρεςίεσ Ρεριβάλλοντοσ και Υγείασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ περιγράφοντασ το ςυμβάν, τισ ςυνκικεσ που 

οδιγθςαν ςτθν αςτοχία, τισ τυχόν περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τθν τυχόν επιβάρυνςθ ςτθν υγεία φυςικϊν 

προςϊπων, τθ μζκοδο κακαριςμοφ τθσ περιοχισ και τον τρόπο επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ των 

αποβλιτων που διαςκορπίςτθκαν. 

Για τθ μεταφορά των ΕΑΥΜ, απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι 

άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά και αφοροφν ςτον 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 επικινδφνων αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων, ςφμφωνα 

με το άρκρο 10, παρ. Α2 τθσ ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012, λαμβανομζνου υπόψθ τα αναφερόμενα του άρκρου 19 

τθσ ίδιασ ΚΥΑ (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 οικ. 146163/8-5-2012 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 οικ. 146163/8-5-2012. 

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, να ζχουν ψυκτικό κάλαμο τουλάχιςτον 30 m3 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. 

δ1) Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ ότι δζχεται προσ 

επεξεργαςία τα ΕΑΑΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία μεταφοράσ ΕΑΑΜ, με 

ςυνθμμζνα αντίγραφα τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Ε.Ρ.Ο.) και τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ 

ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ ςε ιςχφ. 

δ2) Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ΜΕΑ ότι δζχεται προσ 

επεξεργαςία τα ΜΕΑ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία μεταφοράσ ΜΕΑ, με 

ςυνθμμζνα αντίγραφα τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Ε.Ρ.Ο.) και τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ 

ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ΜΕΑ 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. 
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ςτ) Σφμβαςθ του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΥΜ με πιςτοποιθμζνο Σφμβουλο Αςφαλείασ για τθ 

Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B'). 

η) Άδεια κυκλοφορίασ των Οχθμάτων που ςαφϊσ να αναφζρεται θ χριςθ τουσ για μεταφορά ΕΑΥΜ, κακϊσ και 

τα αναγκαία πιςτοποιθτικά ADR και ATP, ςφμφωνα με το (ΦΕΚ 948 Β/22-5-2008 και τθν απόφαςθ με αρικμό 

πρωτ. Α3/28216/2567 από 21-5-2009). 

θ) Ριςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR, των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά των 

αποβλιτων, κακϊσ και το αποδεικτικό για τθ ςχζςθ των οδθγϊν με τθν εταιρεία (αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ 

και ΑΡΔ ΛΚΑ 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 

φορτθγά ψυγεία πιςτοποιθμζνα κατά ADR και δφο (2) οδθγοφσ πιςτοποιθμζνουσ κατά ADR κακ' όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΕΑAΜ 

Για τθν επεξεργαςία των ΕΑΑΜ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο κεφάλαιο 4 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, 

ΦΕΚ 1537 Β/2012 και ςτο Υποπαράρτθμα Λ τθσ ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

Θ επεξεργαςία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλλθλθ μονάδα αποςτείρωςθσ. Ο ανάδοχοσ μπορεί να επιλζξει 

τθν τεχνολογία αποςτείρωςθσ ςε ςυμμόρφωςθ με τα οριηόμενα ςτο παράρτθμα I, παρ. 4.1.2 «Τεχνολογίεσ 

Αποςτείρωςθσ» τθσ ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012 «4.1.2.1 Υγρι Κερμικι Επεξεργαςία (Αυτόκαυςτα). Θ υγρι 

κερμικι επεξεργαςία ςυνίςταται ςτθ χριςθ κορεςμζνου ατμοφ υπό πίεςθ για τθν απολφμανςθ των 

μολυςματικϊν αποβλιτων…. 4.1.2.2 Ακτινοβολία – Μικροκφματα Θ μζκοδοσ τθσ αποςτείρωςθσ μζςω 

ακτινοβολίασ − μικροκυμάτων προχποκζτει τθ ςυνφπαρξθ ατμοφ. Οι ςυνκικεσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων με 

μικροκφματα εξαρτϊνται από τθν εφαρμοηόμενθ τεχνολογία…». 

Να κατατεκεί Υπεφκυνθ διλωςθ που ρθτά να δθλϊνει ότι θ μονάδα επεξεργαςίασ είναι ςφμφωνθ με τισ 

τεχνολογίεσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Λ παρ.4.1 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 

και για τθν περίπτωςθ τθσ ακτινοβολίασ-μικροκυμάτων να τεκμθριϊνεται θ ςυνφπαρξθ ατμοφ.  

Αποςτείρωςθ των ΕΑΑΜ 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά του τα παρακάτω: 

- Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αποςτείρωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. 

οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

- Άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ αποςτείρωςθσ.  

- Αςφάλεια αςτικισ και περιβαλλοντικισ ευκφνθσ για τθν εγκατάςταςθ αποςτείρωςθσ 

- Τεχνικά φυλλάδια τθσ εταιρείασ καταςκευισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ, 

πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα ι εκτυπϊςεισ από επίςθμεσ τοποκεςίεσ του καταςκευαςτι ςτο 

διαδίκτυο, θ ακριβισ θλεκτρονικι διεφκυνςθ των οποίων πρζπει να δθλϊνεται ςτθν προςφορά ι να 

προκφπτει ςαφϊσ από τα υποβλθκζντα ςτοιχεία. Ρρζπει επίςθσ να είναι αυτά που χρθςιμοποιεί ο 

οίκοσ καταςκευισ του προϊόντοσ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ προϊκθςθσ των πωλιςεϊν του ςτισ αγορζσ 

(Λδιωτικζσ και του Δθμοςίου) του ενδιαφζροντόσ του. 
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- Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπου κα αναφζρονται οι εγκαταςτάςεισ 

ςτθν Ελλάδα ι ανά τον κόςμο όπου λειτουργοφν μθχανιματα με επιτυχία του ίδιου καταςκευαςτικοφ 

Οίκου. 

- Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρο 8 του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπου κα αναφζρεται ο 

εξοπλιςμόσ αποςτείρωςθσ αποβλιτων που κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ και κα προκφπτει θ χϊρα καταγωγισ του εξοπλιςμοφ και θ αξιοπιςτία του.  

- Ζγγραφθ διλωςθ ι επιςτολι του νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου των κλιβάνων 

αποςτείρωςθσ όπου κα δθλϊνει ότι οι αποςτειρωτζσ που λειτουργοφν ςτθν εν λόγω μονάδα είναι 

ςφμφωνοι με το STAATT III (Ραράρτθμα Λ παρ. 4.3.1 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 

Β/2012). 

- Λίςτα των υγειονομικϊν μονάδων (Δθμόςια ι Λδιωτικά Νοςοκομεία) με τισ οποίεσ ζχει ςυνεργαςτεί θ 

μονάδα αποςτείρωςθσ με ςτόχο να εξακριβωκεί θ εμπειρία τθσ ςτον χϊρο. 

- Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ΕΑΑΜ, ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει ζγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνφεται ότι πλθροί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00 και 12347-97 (Ραράρτθμα Λ παρ. 4.3.1 τθσ 

ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). Σε ςυμμόρφωςθ με τα προβλεπόμενα ςτθν 

παράγραφο 9.2 του ΕΛΟΤ 12740/00, θ μζκοδοσ τθσ αποςτείρωςθσ που κα επιλεγεί από τον ανάδοχο 

κα πρζπει να  χρθςιμοποιεί ατμό.  

- Θ μονάδα αποςτείρωςθσ θ οποία κα επεξεργαςτεί τα ΕΑΑΜ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 

9001:2008 και κατά ISO 14001:2004 για τθν αποςτείρωςθ των ΕΑΑΜ και για τθ μεταφορά των 

αποςτειρωμζνων προσ τα εκάςτοτε ΧΥΤΑ. 

- Τα επεξεργαςμζνα (αποςτειρωμζνα) να τοποκετοφνται ςε ανκεκτικοφσ υποδοχείσ κίτρινου χρϊματοσ. 

Εξωτερικά των υποδοχζων αυτϊν, εμφανϊσ και με ανεξίτθλα γράμματα να αναγράφεται θ φράςθ 

«Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», κακϊσ και θ ονομαςία του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου επεξεργαςίασ, θ 

ονομαςία τθσ ΥΜ και θ θμερομθνία επεξεργαςίασ. Τα «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», οδθγοφνται ςτον 

τελικό αποδζκτθ με ειδικό για το ςκοπό αυτό όχθμα και ξεχωριςτά από τα οικιακά απόβλθτα 

(Ραράρτθμα Λ παρ. 4.3.3 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ.146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). Τα επεξεργαςμζνα ΕΑΑΜ 

διατίκενται ςε ΧΥΤΑ και κα πρζπει να ςυνοδεφονται με ςυνοδευτικό ζντυπο το οποίο κα αναφζρει όλα 

τα ςτοιχεία προζλευςθσ των φορτίων που μεταφζρονται από τον ανάδοχο ςτο φορζα υποδοχισ για 

τελικι διάκεςθ των αποςτειρωμζνων αποβλιτων (ΧΥΤΑ). 

- 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 διάκεςι του και ότι ςε κάκε περίπτωςθ θ μεταφορά και θ τελικι διάκεςθ 

των επεξεργαςμζνων ΕΑΑΜ κα γίνεται βάςει τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

- Βεβαίωςθ τελικοφ αποδζκτθ του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδζχεται τα αποςτειρωμζνα απόβλθτα προσ 

διάκεςθ ι άδεια απόρριψθσ αποβλιτων ςτον οικείο ΧΥΤΑ. 

- Άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ ςτερεϊν μθ επικίνδυνων αποβλιτων προσ το οικείο ΧΥΤΑ των αποβλιτων 

που ζχουν υποςτεί τθ διαδικαςία τθσ αποςτείρωςθσ ι ςφμβαςθ με αδειοδοτθμζνθ εταιρία που κα 

εκτελζςει το ζργο αυτό. 

- Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει Βεβαίωςθ από τθν αρμόδια 

υπθρεςία ότι τα τελικϊσ αποςτειρωμζνα απορρίμματα διατίκενται ςτο οικεία ΧΥΤΑ ςε κίτρινουσ 

περιζκτεσ όπου εμφανϊσ αναγράφεται θ φράςθ «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», κακϊσ και θ ονομαςία του 

φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου επεξεργαςίασ, θ ονομαςία τθσ υγειονομικισ μονάδασ και θ θμερομθνία 

επεξεργαςίασ (Ραράρτθμα Λ παρ. 4.3.3 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ.146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

- Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να ελζγχει τθν αποςτειρωτικι διαδικαςία με τθ 

χριςθ βιολογικϊν δεικτϊν τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ που εφαρμόηεται κατά τα 

πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138. Να υποβλθκεί ζγγραφο ςτο οποίο να αποδεικνφεται ότι οι δείκτεσ που 
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χρθςιμοποιοφνται από τον ανάδοχο είναι ςφμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138 (Ραράρτθμα Λ 

παρ. 4.3.1 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

- 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 ΕΝ 1276−98 (Ραράρτθμα Λ, 

παρ. 4.3.2 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

- Σφμφωνα με (Ραράρτθμα Λ, κεφ.4.5 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012) τα εργοςτάςια 

επεξεργαςίασ κα πρζπει να αποδεικνφουν ότι ζχουν ςτελεχωκεί με το κατάλλθλο εξειδικευμζνο 

προςωπικό. Να κατατεκεί αναλυτικι λίςτα προςωπικοφ και ςυμβοφλων τθσ εταιρίασ που να 

αποδεικνφει ότι θ εταιρία διακζτει τισ απαραίτθτεσ ειδικότθτεσ. Να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά ι 

ζγγραφα εκπαίδευςθσ των χειριςτϊν του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ αποςτείρωςθσ από τον 

καταςκευαςτι του αποςτειρωτικοφ εξοπλιςμοφ όπου κα δθλϊνεται και κα πιςτοποιείται ότι οι 

χειριςτζσ των αποςτειρωτϊν ζχουν εκπαιδευτεί καταλλιλωσ και είναι ικανοί να χειριςτοφν 

αποτελεςματικά και επαρκϊσ τουσ αποςτειρωτζσ. 

- Οι μονάδεσ επεξεργαςίασ κα πρζπει να διακζτουν εφεδρικό μθχανολογικό εξοπλιςμό για τθν 

επεξεργαςία των ΕΑΑΜ, προκειμζνου να μθν παρεμποδίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ 

διαχείριςθσ, ςε περίπτωςθ βλάβθσ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ. Να κατατεκεί θ άδεια λειτουργίασ 

προκειμζνου να αποδεικνφεται ότι είναι εγκατεςτθμζνα τουλάχιςτον δφο ςυςτιματα αποςτείρωςθσ. 

- Ρροσ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ ςτθν 

πρϊτθ εβδομάδα κάκε μινα  να προςκομίηει ςτον υπεφκυνο διαχείριςθσ των νοςοκομειακϊν 

αποβλιτων βεβαίωςθ αποςτείρωςθσ όλων των αποβλιτων τθσ υγειονομικι μονάδασ που ζχει 

επεξεργαςτεί το ςυγκεκριμζνο μινα. 

 

            ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ MEA  

1. Θ μονάδα επεξεργαςίασ να διακζτει τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και άδειεσ καταλλθλόλθτασ και 

αςφαλοφσ λειτουργίασ (όπωσ περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012 π.χ. ζγκριςθ 

περιβαλλοντικϊν όρων). Το προςωπικό του ανάδοχο που λειτουργεί τθ μονάδα επεξεργαςίασ να είναι 

κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο και να διακζτει τισ απαραίτθτεσ άδειεσ και πιςτοποιθτικά 

που χορθγεί το ελλθνικό κράτοσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ. 

2. Κατά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου αποτζφρωςθσ, ο φορζασ λειτουργίασ 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 τθν ΚΥΑ 

22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 Β'/6-6-05) «Μζτρα και όροι για τθν πρόλθψθ και τον περιοριςμό τθσ 

ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ των αποβλιτων». 

3. Θ μονάδα αποτζφρωςθσ να λειτουργεί κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε θ κερμοκραςία των αερίων που 

εκλφονται κατά τθ διεργαςία να αυξάνεται, με ελεγχόμενο και ομοιογενι τρόπο και ακόμθ και υπό τισ 

δυςμενζςτερεσ ςυνκικεσ ςτουσ 850°C, μετροφμενθ ςτο εςωτερικό τοίχωμα ι ςε άλλο 

αντιπροςωπευτικό ςθμείο του καλάμου καφςθσ όπωσ ορίηεται ςτθν άδεια λειτουργίασ τθσ 

εγκατάςταςθσ για δφο τουλάχιςτον δευτερόλεπτα. Εάν αποτεφρϊνονται ΕΑΑΜ που περιζχουν πάνω 

από 1% αλογονοφχων οργανικϊν ενϊςεων, εκφραςμζνων ςε χλϊριο, θ κερμοκραςία πρζπει να 

αυξάνεται ςτουσ 1100οC επί δφο δευτερόλεπτα τουλάχιςτον. 

4. Θ μονάδα αποτζφρωςθσ να είναι εφοδιαςμζνθ με ζνα τουλάχιςτον εφεδρικό καυςτιρα, που πρζπει να 

τίκεται αυτόματα ςε λειτουργία μόλισ θ κερμοκραςία των καυςαερίων πζςει κάτω από τουσ 850οC ι 

τουσ 1100οC κατά περίπτωςθ. Οι κερμοκραςίεσ αυτζσ κα πρζπει να τθροφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια των 

φάςεων καφςθσ και για όςο χρόνο υπάρχουν ακόμθ ςτο κάλαμο καφςθσ ΕΑΑΜ & ΜΕΑ μθ 

αποτεφρωμζνα. 

5. Θ μονάδα αποτζφρωςθσ πρζπει να είναι υποχρεωτικά ςτακερι. 
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6. 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. 

7. Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει ζλεγχο και ςυνεχι 

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

8. Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει θμεριςια καταγραφι των 

αποβλιτων που αποτεφρϊκθκαν. 

9. Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να πραγματοποιεί ετιςιο ζλεγχο των 

κερμομζτρων, μανομζτρων και λοιποφ καταγραφικοφ εξοπλιςμοφ. 

10. Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ 

εκτάκτων αναγκϊν. 

11. Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ 

εκτάκτων αναγκϊν. 

12. Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί βιβλία κακθμερινισ λειτουργίασ και ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ, με βάςθ 

τα οποία καταρτίηουν ετιςια ζκκεςθ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει με τθν προςφορά του τα παρακάτω:   

- Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ. 

- Άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ.  

- Αςφάλεια αςτικισ και περιβαλλοντικισ ευκφνθσ για τθν εγκατάςταςθ αποτζφρωςθσ. 

Πλα τα ανωτζρω ςτοιχεία προσ απόδειξθ εκπλιρωςθσ των όρων αποδοχισ των διαγωνιηομζνων (απαράβατοι 

όροι), πρζπει να περιλθφκοφν ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 

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

Είδοσ ςφμβαςθσ: Ετιςια Διαχείριςθ Άλλων Επικίνδυνων Απόβλθτων (ΑΕΑ), θ οποία περιλαμβάνει ςυλλογι, 

μεταφόρτωςθ-μεταφορά, επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ και διενεργείται από ςτακερι μονάδα διαχείριςθσ 

ΕΚΤΟΣ Υγειονομικϊν Μονάδων.  

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

Απόβλθτα (ςτερεά και υγρά): ακετόνθ, αλκοόλεσ, κειϊκό οξφ, υδροχλωρικό οξφ, αμμωνία, ξυλόλθ, φορμαμίδιο, 

βρωμιοφχο αικίδιο, πεψίνθ, παραφορμαλδεχδθ, φαινόλθ, χλωροφόρμιο, τετραχλωράνκρακασ, χλωρίνθ, 

αυξθτικοί παράγοντεσ, υπολείμματα χθμειοκεραπευτικϊν ςε γυάλινα φιαλίδια και φιάλεσ ορϊν, ατομικόσ 

προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ που ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν αναςφςταςθ των χθμειοκεραπευτικϊν 

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

απολυμαντικά υγρά (γλουταραλδεχδθ, υπεροξικό οξφ, ορκοφκαλδεχδθ), μικροποςότθτεσ λθγμζνων 

φαρμάκων και εμβολίων. 

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

αποκικευςθ εν αναμονι περαιτζρω εργαςιϊν διαχείριςθσ, τθν επεξεργαςία και τθν τελικι διάκεςι τουσ. 

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

εργαςίεσ. 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα πρζπει να δοκοφν ανά κιλό αποβλιτων (για ςτερεά και υγρά). Θ τιμι αυτι 

αφορά μικτό βάροσ αποβλιτων, με ςυνυπολογιςμό και τθσ ςυςκευαςίασ - περιζκτθ. 
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Θ ανάκεςθ, δεν αποκλείει τθ ςυνεργαςία εταιρειϊν  για τθν ολοκλιρωςθ  του ζργου,  με ενιαία  και από 

κοινοφ προςφορά για το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΑΕΑ από τισ ΥΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αλλά και για τθ 

διαχείριςθ/τελικι διάκεςθ τουσ.   

Ρροχπόκεςθ για τθν αποδοχι τθσ προςφοράσ αποτελεί θ προςκόμιςθ εκατζρωκεν των μελϊν:   

1. ζγγραφων δθλϊςεων αποδοχισ τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ, 

2. κατάκεςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν  και  

3. τιρθςθ των ςχετικϊν  τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

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

ςυχνότθτα αποκομιδισ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Υγειονομικι Μονάδα Ετιςια ποςότθτα  
ςε Kg 

Συχνότθτα αποκομιδισ ΑΕΑ 

ΓΝΚ “Γεννθματάσ” 782 1 φορά κάκε 3 μινεσ 

ΓΝΚ “Άγιοσ Δθμιτριοσ” 300 1 φορά κάκε 2 μινεσ  

 

 Να προςκομιςτεί από τθν ανάδοχο εταιρεία διαχείριςθσ των ΑΕΑ υπεφκυνθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με 

τισ παρακάτω ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ, ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ:  

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

υγειονομικϊν μονάδων»  

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

με το Ν. 3010/02 το Ν. 4014/2011 και το Ν. 4042/2012.  

 ΚΥΑ Θ.Ρ. 13588/725/2006 (ΦΕΚ τ.Βϋ 383/28.3.06) «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ 

επικίνδυνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλθτα» του ςυμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991.Αντικατάςταςθ τθσ υπϋαρικμ. 

19396/1545/1997 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ επικινδφνων 

αποβλιτων»(Β604).  

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

τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων ςφμφωνα με το άρκρο 5 (παρ. Β) τθσ υπ’ αρικμ. 13588/725 

κοινι υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων 

κλπ» (Βϋ 383) και ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 (παρ. 1) τθσ οδθγίασ 91/156/ΕΚ του 

Συμβουλίου τθσ 18θσ Μαρτίου 1991»  

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 14θσ Λουνίου 

2006 για τισ μεταφορζσ αποβλιτων.  

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

διαςυνοριακϊν κινιςεων επικινδφνων αποβλιτων και τθσ επεξεργαςίασ τουσ»  

 Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Αποβλιτων (Ε.Κ.Α.) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα τθσ απόφαςθσ 2000/532/ΕΚ, 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τισ Αποφάςεισ 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

Ε.Κ.  

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

ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ των αποβλιτων»  

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

Αποβλιτων (ΕΣΔΕΑ), ςφμφωνα με το άρκρο 5 (παρ.Α) τθσ υπ’ αρικμ. 13588/725 κοινι υπουργικι 
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απόφαςθ «Μζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων κλπ» (Β’ 383) και ςε 

ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 (παρ. 1) τθσ υπ’ αρικμ. 91/156/ΕΚ οδθγίασ του Συμβουλίου 

τθσ 18θσ Μαρτίου 1991.Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 13588/725/2006 κοινι υπουργικι απόφαςθ 

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

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

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

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

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

Οδθγίασ 2004/111/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ Δεκεμβρίου 2004 και τθσ Οδθγίασ 2006/89/ΕΚ τθσ 

Επιτροπισ τθσ 3θσ Νοεμβρίου 2006 για τθν τζταρτθ, Ρζμπτθ και ζκτθ προςαρμογι αντίςτοιχα, ςτθν 

τεχνικι πρόοδο τθσ Οδθγίασ 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των 

κρατϊν μελϊν ςχετικά με τισ οδικζσ μεταφορζσ επικινδφνων εμπορευμάτων»  

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

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

 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΑΕΑ 

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

ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και τα απαιτοφμενα εκ τθσ ςχετικισ  ιςχφουςασ νομοκεςίασ δικαιολογθτικά 

και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ μεταφοράσ των ΑΕΑ που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι 

ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ Εταιρειϊν: 

α) Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι - μεταφορά Άλλων Επικίνδυνων Απόβλθτων  (ΑΕΑ) ςε ιςχφ, που να 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά τισ περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των οποίων κα εκτελεςτεί το ζργο. Θ  

άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 146163/2012. 

β) Σε περίπτωςθ διαςυνοριακισ μεταφοράσ των ΑΕΑ εφαρμόηονται τα  αναφερόμενα ςτο  κεφάλαιο 1, παρ. 1.3 

τθσ κοινισ υπουργικισ  απόφαςθσ 24944/1159/2006, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και απαιτείται να υποβλθκεί θ 

ςχετικι ςυγκατάκεςθ του ΥΡΕΚΑ για διαςυνοριακι μεταφορά. 

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

κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ  ΑΕΑ ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι δζχεται να εκτελζςει το ζργο τθσ 

μεταφοράσ των ΑΕΑ που παράγονται από όλεσ τισ Υγειονομικζσ Μονάδεσ που ανικουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι  

και ότι διακζτει το απαιτοφμενο εκπαιδευμζνο προςωπικό για να εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΑΕΑ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

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

κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΑΕΑ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι όλα τα οχιματα μεταφοράσ που κα διακζςει 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που 

ορίηει θ νομοκεςία και κα διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ ADR, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρροεδρικοφ 

Διατάγματοσ 104/1999 όπωσ τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 

19403/1388/08/2008 και ιςχφει, εφόςον απαιτείται . Επίςθσ να δθλϊνεται ότι όλοι οι οδθγοί που κα διακζςει 

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

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν και ότι κάκε ςχετικι παρζκκλιςθ κα 

βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. Αν για τα παραγόμενα είδθ ΑΕΑ δεν απαιτείται πιςτοποίθςθ των 

οχθμάτων μεταφοράσ τουσ κατά ADR, να κατατεκεί ςχετικι γραπτι τεκμθρίωςθ. Να καταγραφοφν αναλυτικά 

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

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
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και να υποβλθκοφν οι πιςτοποιιςεισ ADR για τουσ ςυγκεκριμζνουσ οδθγοφσ και τα ςυγκεκριμζνα οχιματα. 

Επίςθσ, να δεςμευτεί ο ανάδοχοσ ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ άλλων οδθγϊν ι/και άλλων οχθμάτων για 

οποιοδιποτε λόγο, κα παράςχει τισ πρόςκετεσ πιςτοποιιςεισ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

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

προσ επεξεργαςία τα ΑΕΑ των Υγειονομικϊν Μονάδων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν αδειοδοτθμζνθ 

εταιρεία μεταφοράσ τουσ. 

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

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

προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ που καλφπτονται, τα χαρακτθριςτικά επικινδυνότθτασ των προσ 

διαχείριςθ αποβλιτων και το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Επίςθσ, να αναγράφεται ότι θ κάλυψθ αφορά 

ςε ηθμίεσ προσ τρίτουσ και τθν επαναφορά του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ. 

Σε περίπτωςθ που εκτελείται και διαςυνοριακι μεταφορά των ΑΕΑ, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο να προβλζπει 

και τθν περίπτωςθ αυτι, με ανάλογθ αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφάλιςθσ. 

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

Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B'). 

θ) Άδεια κυκλοφορίασ των φορτθγϊν ΛΧ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν ΥΑ 11383/840/2007 

«Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ φορτθγϊν ιδιωτικισ χριςθσ ςε κατόχουσ άδειασ ςυλλογισ-μεταφοράσ 

επικίνδυνων αποβλιτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 

(ΦΕΚ Βϋ 948). Τα  οχιματα  αυτά  κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν 

παράγραφο 2.2.4.2 του παραρτιματοσ Λ τθσ ΚΥΑ 146163/1537/2012. Να καταγραφοφν αναλυτικά και 

ςυγκεκριμζνα, τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςε κάκε ΥΜ τθσ Ανακζτουςασ 

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

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

κυκλοφορίασ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

κ) Ριςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR (αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν), των οδθγϊν 

που κα διενεργοφν τθν μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και το αποδεικτικό για τθ ςχζςθ των οδθγϊν με τθν 

εταιρεία (αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΡΔ ΛΚΑ τελευταίου τριμινου).  

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

παρατιματα τθσ κακϊσ και ςε κάκε άλλθ διάταξθ για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων, όπωσ ιςχφουν 

ςιμερα. 

ια) Οι περιζκτεσ για τθ ςυλλογι και προςωρινι αποκικευςθ των ΑΕΑ εντόσ ΥΜ (βαρζλια, μπιτόνια, κυτία 

hospital box κλπ) κα προςφζρονται δωρεάν από τον ανάδοχο ςε κάκε ΥΜ ςτθν κατάλλθλθ ποςότθτα. Οι 

περιζκτεσ αυτοί κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012, ςτο 

Ραράρτθμα Λ, ςτισ παραγράφουσ 1.1.2.2 και 1.2. Να κατατεκοφν οι αντίςτοιχεσ πιςτοποιιςεισ για κάκε είδοσ 

περιζκτθ που κα παραςχεκεί. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει δωρεάν οποιοδιποτε άλλο υλικό 

απαιτθκεί για τθ ςυςκευαςία και τθ ςιμανςθ των αποβλιτων εν όψει τθσ μεταφοράσ τουσ εκτόσ ΥΜ. 

ιβ) Σχζδιο διαχείριςθσ ζκτακτων καταςτάςεων το οποίο κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων εντόσ και 

εκτόσ των υγειονομικϊν μονάδων όπωσ και κατά τθν διάρκεια τθσ μεταφοράσ των επικίνδυνων απορριμμάτων 

προσ τελικι επεξεργαςία (διαρροζσ υλικϊν ςτο περιβάλλον, ατυχιματα προςωπικοφ, κ.λπ.). 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΑΕΑ 
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1. Τα προσ μεταφορά ΑΕΑ, κα ςυςκευάηονται  ςτουσ κατάλλθλουσ πιςτοποιθμζνουσ περιζκτεσ και κα 

απομακρφνονται από το Νοςοκομείο με τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ με ευκφνθ του Αναδόχου μεταφορζα.    

2. Για τθ ςυςκευαςία των ΑΕΑ κα εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου που ιςχφουν 

για τα επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ εξισ απαιτιςεισ: τθσ Ευρωπαϊκισ Συμφωνίασ για 

τισ Οδικζσ μεταφορζσ  (Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par 

Route  –ADR),  του Διεκνοφσ Κϊδικα Καλαςςίων Μεταφορϊν (International Maritime 

Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του  Κανονιςμοφ για τισ διεκνείσ 

ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αερομεταφορϊν 

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

(International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράσ και όπου απαιτείται. 

Ρροχπόκεςθ τθσ αςφαλοφσ ςυςκευαςίασ αποτελεί θ ταξινόμθςθ των αποβλιτων ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά 

τουσ, και κλάςθ και αρικμό UN. Οι ςυςκευαςίεσ κα φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ του επικίνδυνου για τθν 

εφκολθ αναγνϊριςθ τθσ επικινδυνότθτάσ  τουσ.  

3. Σε  περίπτωςθ  ςυνδυαςμζνθσ  μεταφοράσ (π.χ.  όταν μζροσ τθσ μεταφοράσ εκτελείται οδικϊσ και μζροσ 

αυτισ  δια καλάςςθσ),  τα  απόβλθτα κα πρζπει να μεταφζρονται με τρόπο ϊςτε να  ακολουκείται το ςφνολο 

των απαιτιςεων που αφοροφν  τα  επιμζρουσ  τμιματα  τθσ μεταφοράσ. 

4. Θ παραλαβι των ΑΕΑ κα γίνεται πάντα από Δευτζρα-Ραραςκευι ςε πρωινό ωράριο και δε κα 

πραγματοποιείται ςτισ επίςθμεσ αργίεσ του κράτουσ.  

5. Θ τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται μετά από κάκε παραλαβι αποβλιτων. Κα εκδίδεται από τον 

ανάδοχο αναλυτικι κατάςταςθ με τισ κατθγορίεσ και τισ ποςότθτεσ αποβλιτων που παραλιφκθκαν από κάκε 

ΥΜ και κα εκδίδεται το αντίςτοιχο τιμολόγιο. 

6. Ο ανάδοχοσ κα ηυγίηει και κα καταγράφει τθν ποςότθτα των ΑΕΑ, παρουςία αρμόδιασ Επιτροπισ τθσ ΥΜ. Θ 

παραλαβι των αποβλιτων κα γίνεται από ςυγκεκριμζνο χϊρο εντόσ του οποίου αποκθκεφονται προςωρινά 

και θ ηφγιςι τουσ κα πραγματοποιείται  ςε διακριβωμζνο φορθτό θλεκτρονικό ηυγό που υποχρεοφται να 

προςκομίηει ο ανάδοχοσ ςε κάκε παραλαβι αποβλιτων, παρουςία των εντεταλμζνων υπαλλιλων τθσ ΥΜ και 

εκεί κα εκδίδεται και το τελικό ηυγολόγιο. Κατά τθν παραλαβι τουσ από τθν ανάδοχο εταιρεία, τα ΑΕΑ κα 

βρίςκονται ςυγκεντρωμζνα ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο τθσ ΥΜ, προςβάςιμο για φορτθγό όχθμα. Τα 

νοςοκομεία διατθροφν το δικαίωμα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα να προβαίνουν ςε ζλεγχο των ηυγϊν από 

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

7. Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 146163/1537/2012 για τα ΑΕΑ που μεταφζρονται και επεξεργάηονται 

εκτόσ ΥΜ πρζπει να ςυμπλθρϊνεται το επίςθμο ζντυπο αναγνϊριςθσ με βάςθ το υπόδειγμα του 

παραρτιματοσ τθσ ΚΥΑ146163/1537/2012. Το ζντυπο αυτό κα ςυνοδεφει τα απόβλθτα ςε κάκε εργαςία 

ςυλλογισ και μεταφοράσ τουσ εντόσ του εκνικοφ χϊρου και θ μορφι του κα είναι αυτι που παρουςιάηεται 

ςτθν παρ. 6.2 του Ραραρτιματοσ Λ. Θ ζκδοςθ του εντφπου αυτοφ, χωριςτά για κάκε ΥΜ, κα γίνεται με ζξοδα 

του Αναδόχου. Μετά από κάκε παραλαβι, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζφει ςε κάκε ΥΜ τα αντίτυπα, με 

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

8. Σε περίπτωςθ μεταφοράσ των ΑΕΑ ςε ςτακμό μεταφόρτωςθσ (που πλθροί τισ οριςκείςεσ από τθν ΚΥΑ 

24944/1159/2006 προδιαγραφζσ), ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκδϊςει και να αποςτείλει ςτθν ΥΜ βεβαίωςθ 

για τθν αποκικευςθ των ΑΕΑ εν αναμονι περαιτζρω εργαςιϊν διαχείριςθσ ι ζναρξθσ διαδικαςίασ μεταφοράσ 

ςτο εξωτερικό. 
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9. Σε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ τθσ Αναδόχου εταιρείασ, με αδειοδοτθμζνθ εταιρεία που εδράηει ςτο εξωτερικό, 

για τθν τελικι διάκεςθ των ΑΕΑ,  θ τελευταία υποχρεοφται να εκδϊςει το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οριςτικισ 

διάκεςθσ/τελικισ καταςτροφισ των αποβλιτων (Certificate of Disposal), αναγνωριςμζνο από τισ αρμόδιεσ 

ελλθνικζσ και αλλοδαπζσ αρχζσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

10. Το  προςωπικό  τθσ ανάδοχο εταιρείασ ςυλλογισ-μεταφοράσ των ΑΕΑ,  που  κα  χειρίηεται τα  απόβλθτα,  

κα  φζρει  ειδικι  προςτατευτικι ζνδυςθ και μάςκα, ανάλογθ των ςυλλεγόμενων αποβλιτων, που κα 

παρζχεται από τον ανάδοχο με δικι του οικονομικι επιβάρυνςθ.  Κάκε παράλειψθ τζτοιου είδουσ που εκκζτει 

το προςωπικό του Αναδόχου ςε κίνδυνο, βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

11. Ο μεταφορζασ υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθν ΥΜ ςε περίπτωςθ διαςποράσ των ΑΕΑ κατά τθ 

ςυλλογι ι μεταφορά τουσ. Ακολοφκωσ υποχρεοφται εντόσ 24 ωρϊν να ειδοποιιςει τισ Υπθρεςίεσ 

Ρεριβάλλοντοσ και Υγείασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ περιγράφοντασ το ςυμβάν, τισ ςυνκικεσ που οδιγθςαν 

ςτθν αςτοχία, τισ τυχόν περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τθν τυχόν επιβάρυνςθ ςτθν υγεία φυςικϊν προςϊπων, τθ 

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

διαςκορπίςτθκαν. 

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

διαςποράσ του μεταφερόμενου φορτίου. Για το ςκοπό αυτό πρζπει να διακζτει επαρκι εξοπλιςμό κακαριςμοφ 

και απολφμανςθσ που κα περιγράφεται ςτο αναλυτικό ςχζδιο που ζχει ιδθ υποβλθκεί ςτθν αδειοδοτοφςα 

αρχι. 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΕΑ 

Για τθν επεξεργαςία των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΑΕΑ) εκτόσ τθσ αποτζφρωςθσ, απαιτοφνται να 

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

νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΑΕΑ, που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε 

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

εταιρία επεξεργαςίασ ΑΕΑ. 

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

ιςχφ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ κφριασ εγκατάςταςθσ και ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ των ΑΕΑ, να υποβλθκοφν ΑΕΡΟ 

και για τισ δφο. 

2. Άδεια λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ, ςε ιςχφ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ κφριασ εγκατάςταςθσ 

και ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ των ΑΕΑ, να υποβλθκοφν άδειεσ λειτουργίασ και για τισ δφο. 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ όπου να δθλϊνεται ότι ο ανάδοχοσ κα επιλθφκεί τθσ διαχείριςθσ του τελικοφ προϊόντοσ, 

ότι με δικι του ευκφνθ κα μεταφζρει το τελικό προϊόν ςε χϊρο όπου κα επιτρζπεται θ διάκεςθ του και ότι ςε 

κάκε περίπτωςθ, θ μεταφορά και θ τελικι διάκεςθ κα γίνεται βάςει τθσ ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπωσ ιςχφει 

ςιμερα. 

4. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του φορζα λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ ΑΕΑ ςε ιςχφ, ςφμφωνα με 

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

προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ που καλφπτονται, τα χαρακτθριςτικά επικινδυνότθτασ των προσ 

διαχείριςθ αποβλιτων και το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Επίςθσ, να αναγράφεται ότι θ κάλυψθ αφορά 

ςε ηθμίεσ προσ τρίτουσ και τθν επαναφορά του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ.  

5. Να υποβλθκοφν ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςτελζχωςθ τθσ εγκατάςταςθσ με το αναγκαίο και εξειδικευμζνο 

επιςτθμονικό, διοικθτικό, τεχνικό, βοθκθτικό  προςωπικό, ϊςτε να λειτουργεί με τουσ πλζον ςφγχρονουσ 
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κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ. Στισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ κα πρζπει να διαφυλάςςεται θ 

υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων  ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ςχετικι εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία. Το 

ςφνολο του προςωπικοφ τθσ μονάδασ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα ειδικευμζνο, εκπαιδευμζνο και νομίμωσ 

αςφαλιςμζνο. 

6. Αν για τθν τελικι διάκεςθ των ΑΕΑ υπάρχει ςυνεργαςία με ανάλογθ αδειοδοτθμζνθ εταιρεία του 

εξωτερικοφ, να προςκομιςτοφν δικαιολογθτικά που να πιςτοποιοφν τθν αποδοχι ςυνεργαςίασ τθσ εταιρείασ 

αυτισ με τθν ανάδοχο εταιρεία τθσ θμεδαπισ και βζβαια να προςκομιςτεί θ ςχετικι άδεια λειτουργίασ τθσ 

αλλοδαπισ εταιρείασ. Πλα αυτά τα δικαιολογθτικά να προςκομιςτοφν ςτθν πρωτότυπθ ξενόγλωςςθ ζκδοςθ 

αλλά και ςε επικυρωμζνθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά. Είναι επικυμθτι θ κατά ISO ι TUV πιςτοποίθςθ τθσ 

εταιρείασ και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ. 

7. Με βάςθ τον προαναφερόμενο κατάλογο παραγόμενων ΑΕΑ των Υγειονομικϊν Μονάδων, να προςκομιςτεί 

πλθροφόρθςθ για τον προτεινόμενο τρόπο διαχείριςθσ/επεξεργαςίασ/διάκεςθσ ανά είδοσ και τθν 

καταλλθλότθτά του για το εκάςτοτε είδοσ ΑΕΑ. 

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

ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά και  

αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΑΕΑ, που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι 

ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με 

πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΑΕΑ. 

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

ιςχφ. 

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

3) Βεβαίωςθ αποδοχισ επικίνδυνων αποβλιτων των Υγειονομικϊν Μονάδων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

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

Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο ςε ιςχφ, κατάλλθλθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ προσ τρίτουσ και επαναφοράσ του 

περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ  - ΤΕΥΔ 

Χριςθ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ςε θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ του ΕΣΗΔΗΣ 
Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με αξία άνω 
των εκάςτοτε ορίων τθσ ΕΕ, οι οποίεσ και διεξάγονται μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), και ειδικότερα κατά τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικ. 56902/215 ΥΑ - ΦΕΚ1924/Β/02.06.2017 
και ςτθν υπ’ αρικ. 117384 ΚΥΑ ΦΕΚ 3821/Β/31.10.2017 που αφοροφν ςτθν λειτουργία του ΕΣΘΔΘΣ, προτείνεται 
οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ και οι οικονομικοί φορείσ να εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία 
δθμιουργίασ και υποβολισ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ με τθ χριςθ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ διαχείριςθσ eΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ : 
1.                    Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ μίασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ 
eΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ,  εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ που επικυμοφν για τον εκάςτοτε διαγωνιςμό τουσ, και το παράγουν 
ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό 
υπολογιςτι τουσ. 
2.                  Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ: 
-          το περιεχόμενο του αρχείου τφπου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, κείμενο τθσ 
διακιρυξθσ, είτε αναρτάται το αρχείο τφπου PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ διακιρυξθσ και 
-          το αρχείο τφπου XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου 
να το χρθςιμοποιιςουν για τθ δθμιουργία μζςω μίασ  υπθρεςίασ e ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ τθσ ςχετικισ απάντθςθσ τουσ. 
3.                  Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο 
ΕΕΕΣ όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο 
κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο τφπου PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ) ςε μορφι 
αρχείου τφπου PDF ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο και ςτθ 
διακιρυξθ. 
4.                  Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ του απαιτοφμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, 
προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο τφπου XML. 
Στθ ςυνζχεια μζςω μίασ  θλεκτρονικισ υπθρεςίασ e ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ παράγουν τθν απάντθςθ τουσ ςε αρχείο τφπου 
PDF, το οποίο και αποκθκεφουν,  αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ και 
ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου τφπου XML ςτα ςυνθμμζνα του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςε μία υπθρεςία e ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και να 
δθμιουργοφν το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ από τθν αρχι: να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν 
τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να 
παράγουν αρχείο τφπου PDF προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το επιςυνάψουν ςτα ςυνθμμζνα 
τθσ θλεκτρονικισ προςφορά τουσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 
Σθμείωςθ: 
Σε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με αξία κάτω των εκάςτοτε ορίων τθσ ΕΕ, οι οποίεσ και διεξάγονται μζςω του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), προτείνεται οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ και οι οικονομικοί φορείσ να εφαρμόηουν κατ’ αναλογία τθν ανωτζρω 
διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν eΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ τθσ 
πλατφόρμασ Promitheus ESPDint. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ  - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 

Ονομαςία  Τράπεηασ:  

Κατάςτθμα:  

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX)  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ  

                                                                            Ρροσ: Γ.Ν.Κ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ .... ΓΛΑ ………….. ΕΥΩ.   

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ …….. ΑΦΜ ……….. 

οδόσ ……. αρικμόσ … ΤΚ………..,+   

*ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιρειϊν   

α)…….…………..... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………   

β)……………….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………   

γ)………………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………   

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,+   

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ............................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό 

τθσ….…………. για τθν προμικεια………………, ςυνολικισ αξίασ..................................., ςφμφωνα με τθν υπ’ 

αρικμ.  ................... Διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 

διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ εν λόγω Εταιρείασ+ ι 

*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από 

αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+   

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 

βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ).   

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο 

Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου.   

        

( Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότθσ:                

Θμερομθνία Ζκδοςθσ:               

                                                                      Ρροσ Γ.Ν.Κ « Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ»,  

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ.       για ευρϊ      . 

Ρλθροφορθκικαμε ότι θ Εταιρεία ι θ Ζνωςθ Εταιρειϊν      , ΑΦΜ ………… 

οδόσ       , αρικμόσ  , ωσ Ανάδοχοσ πρόκειται να 

ςυνάψει μαηί ςασ τθν υπ’  αρικμ.    ςφμβαςθ, που κα καλφπτει τθν ανάκεςθ  

   , ςυνολικισ αξίασ     και ότι, ςφμφωνα με ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ 

αυτι, θ Εταιρεία ι Ζνωςθ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου προσ 5% τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.  τθσ προμικειασ ειδϊν     και ποςοφ   

       .   

Μετά τα παραπάνω, θ Τράπεηα     παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ υπζρ τθσ 

Εταιρείασ (ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ, υπζρ των Εταιρειϊν: 1)   , 2)   , ξεχωριςτά για 

κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ Ρρομθκευτϊν) και εγγυάται προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και 

ανεπιφυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να καταβάλει ςε ςασ, μζςα 

ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από τυχόν αμφιςβθτιςεισ, αντιρριςεισ ι ενςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και 

χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, με απλι διλωςι ςασ ότι θ Εταιρεία παρζβθ ι 

παρζλειψε να εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ, κάκε ποςό που κα ορίηετε ςτθ διλωςι ςασ και 

που δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο ςτθν εγγφθςθ αυτι. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν     . 

          Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι να επιςτραφεί 

ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ 

εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ 

εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν 

από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

ςτα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογιηομζνου και του ποςοφ τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV  - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ   Νο  

Στ… ……..…..…..……….. ςιμερα …………. 20…, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων: 

αφενόσ του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ «ΓΕΩΓΛΟΣ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ, που εδρεφει ςτθν                          (Α.Φ.Μ.                            

, Δ.Ο.Υ. ), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ 

από…………………………………………………, το οποίο κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Το Νοςοκομείο» 

και αφετζρου τθσ ………….. εταιρίασ με τθν επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. …………………, Δ.Ο.Υ. 

………………..) *ι, ενδεχομζνωσ, τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιριϊν α) ……………………….., β)  

…………………….. κ.λ.π.+ που εδρεφει ςτ… ………………………. (οδόσ ……………… αρικ.…,), τθλ…………………………….. 

φαξ……………………………….. όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τ... 

…………………….., θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Ανάδοχοσ», λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

κάτωκι: 

……………………. 

…………………….. 

……………………. 

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: το Νοςοκομείο, όπωσ εν 

προκειμζνω εκπροςωπείται, ανακζτει, και ο Ανάδοχοσ, όπωσ αντιςτοίχωσ εν προκειμζνω εκπροςωπείται, 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τισ εν λόγω υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω 

αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

Άρκρο   1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1,1 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν………………… (αναλυτικι αναφορά 

           ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά 

           του αναδόχου) 

1.2. Οι αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα βρίςκονται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 

    τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του  

   αναδόχου, που κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ . 

Άρκρο   2ο 

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. Θ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο κα ζχει διάρκεια ζνα ζτοσ, με θμερομθνία ζναρξθσ τθν 

……………………….και λιξθ τθν ……………………………….., μπορεί όμωσ να παρατακεί για ζνα τρίμθνο ςτθν 

περίπτωςθ που δεν ζχει εξαντλθκεί το ςυμβατικό τίμθμα. 

           Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ πριν από τθ λιξθ 

τθσ, χωρίσ αποηθμίωςι του, εφόςον για το είδοσ του διαγωνιςμοφ προγραμματιςτεί και 

υλοποιθκεί αντίςτοιχοσ ενοποιθμζνοσ διαγωνιςμόσ από τθν Επιτροπι Ρρομθκειϊν Υγείασ 

(Ε.Ρ.Υ.) του Υπουργείου Υγείασ ι άλλθ αρμόδια Αρχι, θ οποία κα αφορά και το Νοςοκομείο. 
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Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ανάδοχοσ κα αποηθμιωκεί μζχρι και τθν τελευταία θμζρα που 

πρόςφερε τισ υπθρεςίεσ του ςτο Νοςοκομείο                                                                            

           ΑΘΟ 3ο  

           ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Εάν ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςιλκε να υπογράψει τθν ςφμβαςθ μζςα ςτθν 
προκεςμία του ορίςτθκε, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 

2. Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν θ υπθρεςία δεν παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με 
ευκφνθ του Δθμοςίου ι όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3. Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, θ οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων ακροιςτικά ι 
διαηευκτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

•       Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ, ι Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 

• Ανάκεςθ τθσ ςε βάροσ του ζκπτωτου Αναδόχου ςτον επόμενο προςφζροντα που είχε λάβει μζροσ ςτο 
διαγωνιςμό. Κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ προκαλοφμενθ ηθμία του δθμοςίου ι τυχόν διαφζρον που κα προκφψει, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του εκπτϊτου Αναδόχου. Ο καταλογιςμόσ αυτόσ γίνεται ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ 
που δεν πραγματοποιθκεί νζα ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κατά τα παραπάνω οριηόμενα. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 
υπολογιςμόσ του καταλογιηόμενου ποςοφ γίνεται με βάςθ κάκε ςτοιχείο, κατά τθν κρίςθ του αρμοδίου 
οργάνου και με βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

• Σε περίπτωςθ που θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ γίνει με τροποποίθςθ όρων ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 
κατακφρωςθσ, τθσ ανάκεςθσ ι τθσ ςφμβαςθσ, από τισ οποίεσ κθρφχκθκε ζκπτωτοσ, κατά περίπτωςθ, κατά τον 
υπολογιςμό του διαφζροντοσ ςε βάροσ του, λαμβάνεται υπόψθ θ διαφορά που τυχόν προκφπτει από τθν 
τροποποίθςθ των ςχετικϊν όρων ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν, θ οποία ςυμψθφίηεται με το προσ καταλογιςμό 
ποςό. 

ΚΥΩΣΕΙΣ ΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ -ΚΗΥΞΗ ΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο για τουσ λόγουσ που περιγράφονται 
ςτο Άρκρο 160 του Ν.4412/2016, παραγρ.1, 2α/β/γ/δ/ε/ςτ, 3 ζωσ 13. Θ ζκπτωςθ γίνεται με απόφαςθ του 
Οργάνου Λιψθσ Αποφάςεων, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ, οπότε 
και καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Α.Α. θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ του ι θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ. 

Οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςτον ζκπτωτο ανάδοχο κα είναι ςφμφωνεσ με τθν προαναφερόμενθ νομοκεςία. 
Σε περίπτωςθ εκπτϊςεωσ του Αναδόχου, θ Α.Α. δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο 
του εξοπλιςμοφ, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα. Οι κυρϊςεισ δεν επζρχονται αν ο ανάδοχοσ 
αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Α.Α. 

Επίςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου: 

Α) εφόςον δεν προςιλκε για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εντόσ του χρόνου που ορίςτθκε ςτθν πρόςκλθςθ 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Β )εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά 
μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι ςτο χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε (Άρκρο 203, Ν.4412/2016). 

   Άρκρο 4ο  

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο ανάδοχοσ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………/………-201… εγγυθτικι επιςτολι 
τ… ……………………., ποςοφ ……………… ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε 
τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυvoλικισ ςυμβατικισ αξίασ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.), με χρόνο ιςχφοσ ζωσ τθν ……….-201… 

 
Θ ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, τθν 
εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. 

 
Σε περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ πρζπει να παρατείνει 
αναλόγωσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 

 
Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ 
διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο   5ο 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€). Θ πλθρωμι κα υλοποιείται αφοφ προςκομιςκοφν τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016.  

Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου 

πϊλθςθσ από τον Ανάδοχο. 

Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο 

ςχετικό άρκρο 200 του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν 

είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ κλπ.). 

Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.  

Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο  κακίςταται 

υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παράγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ 

ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΑΧΩΝ».  

Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων  διενζξεων 

μεταξφ του Νοςοκομείου και του Αναδόχου, που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και β) ςτισ 

λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο 

χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των 

αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κλπ.). 

Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ ι τροποποιθτικισ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων 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 
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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 Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007. 

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 
αξίασ 8% για τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

Άρκρο6ο  

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

6.1. Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν μθ ζγκαιρθ εκτζλεςθ τθσ υπό ανάκεςθσ 

υπθρεςίασ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, 

το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων άκρασ 

επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα του οποίου κακίςταται ανζφικτο ςτον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιοσ ι μζςω 

τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.  

6.2. Σε εφαρμογι του άρκρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι (20) 

θμερϊν από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναφζρει εγγράφωσ και να 

προςκομίςει ςτο Νοςοκομείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν 

προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ  

για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

6.3. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Αναδόχου 

και μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν 

λόγουσ ανωτζρασ βίασ.  

Άρκρο   7ο 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον εγγράφωσ, ςε 

αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Νοςοκομείου.  Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ 

ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ διακιρυξθ του διενεργθκζντοσ 

διαγωνιςμοφ, β) θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Αναδόχου και γ) οι διευκρινιςτικζσ του επιςτολζσ και 

τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Άρκρο   8ο 

ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

8.1. Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, εφόςον 

απορρζει απ’ αυτιν) μεταξφ του Νοςοκομείου και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του 

χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου, προσ το οποίο ο Ρρομθκευτισ 

πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Δ.Σ. αποφαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ οποία γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του 

Νοςοκομείου δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα υποβολισ 
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τθσ ι αν ο Ανάδοχοσ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ δικαιοφται να 

ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων. 

8.2. Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςίασ ι κα ςχετίηεται μ’ 

αυτιν και δεν κα ρυκμίηεται κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν 

αρμόδια δικαςτιρια τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

8.3.  Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ. 18θσ /2017  

διακιρυξθσ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, 

όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. Θ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων 

δικαιωμάτων του Νοςοκομείου, που απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ 

Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε τζςςερα (4) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  

αφοφ διαβάςτθκαν, υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                                     Για το Νοςοκομείο                                                          ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 ΤΣΟΥΓΚΑ ΜΕΛΡΟΜΕΝΗ                         ……………………………………  

 
 

 


