
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΗ 3θσ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

              
                         Θεςςαλονίκθ,  10-08-2022 

                                                        Αρ. πρωτ.:        10306    
   ΣΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΠΡΟ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.:  Δ. ουλτάνθσ 
ΣΗΛ :    2313 322330  

     e-mail: agdim-prom@3ype.gr 
 
 

     ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος δια ηης σποβολής έγγραθφν ζθραγιζμένφν 

προζθορών μεηά από πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος  για σπηρεζίες μεηαθορών- 

ΑΙΜΑΣΟ-(εκηός από μεηαθορά αποβλήηφν) (CPV 60000000-8), για ηις ανάγκες ηοσ Γ.Ν.Θ 

«Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» (Νοζοκομείο έδρας & Οργανική μονάδα), ζε 

εθαρμογή ηοσ Προγραμμαηιζμού Προμηθειών και Τπηρεζιών διατειριζηικού έηοσς 2022, 

προϋπολογιζθείζης δαπάνης €30.000,00 ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ για ένα (1) έηος 

και κριηήριο καηακύρφζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από  οικονομική άπουη προζθορά 

αποκλειζηικά βάζει ηιμής (ταμηλόηερη ηιμή). 

                 
 
ΧΕΣ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Γεκφζηεο  πκβάζεηο  Έξγσλ,  Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ)  

            άξζξα 116 θαη 118, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄)  «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο  Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε 
Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
γ) Ο λ. 4820/2021 άξζξν 206 πεξί ππνρξεσηηθφηεηαο εκβνιηαζκνχ. 
δ) Η ππ’ αξηζκ. 6ε Έθηαθηε πλεδξίαζε/ζέκα 3ν /21-04-2022 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ δηαρεηξηζηηθνχ 
έηνπο 2022 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 
ε)  Η  ππ΄αξ. 12ε  πλεδξίαζε/ζέκα 38ν /21-07-2022 (ΑΓΑ:ΧΓΔΚ4690Β1-Γ92) απφθαζε 
ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ  ΓΗΜΗΣΡΙΟ», πεξί έγθξηζεο 
ζθνπηκφηεηαο θαη δηελέξγεηαο απεπζείαο αλάζεζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ 
ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, γηα 
ππεξεζίεο κεηαθνξψλ-ΑΙΜΑΣΟ-(εθηφο απφ κεηαθνξά απνβιήησλ) CPV 60000000-8, γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν.Θ   «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» (Ννζνθνκείν έδξαο & 
Οξγαληθή κνλάδα), ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο €30.000,00 κε ΦΠΑ γηα  έλα (1) 
έηνο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)».   

            ζη) Η ππ’ αξηζκ. 10ε πλεδξίαζε/ζέκα 9ν /23-06-2022 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 

            δ) Η ππ’αξηζκ. 850ε/9336/15-07-2022 (ΑΓΑ:673Θ4690Β1-27) απφθαζε αλάιεςεο      
ππνρξέσζεο ζηνλ ΚΑΔ 0829 απφ ηελ Οξγαληθή Μνλάδα «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο» θαη ε ππ’ 





 

 
αξηζκ. 565ε/10060/14-07-2022 (ΑΓΑ:6ΞΝΛ46904Κ-Φ5Φ) απφθαζε αλάιεςεο 
ππνρξέσζεο ζηνλ ίδην ΚΑΔ απφ ηελ Οξγαληθή Μνλάδα Έδξαο «Γ. Γελλεκαηάο». 

      
     Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο(είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Δευτζρα 22-08-2022, ζωσ  14:00  
ςτο  Γραφείο   Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ 
Ζωγράφου 2, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Σρίτθ 23-08-2022,  ϊρα 10:00 
ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι.  
 
     Κατά τθν αποςφράγιςθ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι 
εκπρόςωποί τουσ εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ςχετικι εξουςιοδότθςθ.  
     Η υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
     Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, κα προβεί ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ, το 
οποίο και διαβιβάηεται ςτο Αρμόδιο Όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ επικφρωςθ. 
 
       Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των €30.000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: €24.193,54  Φ.Π.Α: €5806,45). 
 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
Α) ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
Β) ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτισ διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr και www.gennimatas-thess.gr ςτο πεδίο Προκθρφξεισ-Διαγωνιςμοί.  
Γ) ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 
Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ – 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ) ςε ενιαίο ςφραγιςτό φάκελο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σο ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν 
ζνδειξθ "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" και το άλλο ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ. 
 
το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  
 
• Η λζξθ "ΠΡΟΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αυτισ. 
• Η θμερομθνία αποςφράγιςθσ.  
• Σα πλιρθ ςτοιχεία του Προςφζροντα. 





 

 

 
τθν τεχνικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Ο   Αϋ, κα κατατεκεί και υπεφκυνθ 
διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
 
Όπωσ επίςθσ και Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
α) θ προςφορά μου πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) 
διακζτω τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γ) θ προςφορά ιςχφει για 
διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμερϊν δ) Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά είναι αλθκι και ακριβι ε) Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά 
με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ – ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο οικονομικό αντικείμενο του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ 
Α Σ Ο   Αϋ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο ςτο ςφνολο του 
αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από  
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
τα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΤΡΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ. 
3. Η ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ . 
4. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Π.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
5. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
6. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  
-Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
-Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 





 

 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
-Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΗ 
 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
υμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
ε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Π.Τ., καλείςτε να προςκομίςετε Τπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Η υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Η διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και τθν 12ε  πλεδξίαζε/ζέκα 38ν /21-07-2022 

(ΑΓΑ:ΧΓΔΚ4690Β1-Γ92) απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει  
και να τα υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 
 
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του 
Δθμοςίου διατάξεισ (Ν.4412/2016), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ.   
 
  
 
 
 
                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ.                                            
                                                          «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»                     
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                         
 
                                                                      ΝΙΚΗΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ                                                   
                                                                                    

 
 

http://www.epromy.gr/




 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ , ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΤΣΟΤ ΚΑΙ  

ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΑΙΜΑΣΟ 

Η κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο, ζπλνςίδεηαη ζηελ δηαθίλεζε 

αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ γηα κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε βηνινγηθψλ δεηγκάησλ θαη 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ γηα δηαγλσζηηθνχο, ζεξαπεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο (πίλαθαο Ι). 

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο 

κεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, γηα: 

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ 

βηνινγηθνχ πιηθνχ, 

 Σελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βηνινγηθνχ 

πιηθνχ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

 Σνλ ζεβαζκφ ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, αθνχ ηα πιηθά πνπ δηαθηλνχληαη είλαη ηφζν  κνιπζκαηηθά φζν θαη δπλεηηθά 

κνιπζκαηηθά. 

Η ζέζπηζε θαλφλσλ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ, 

δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο νξζήο πξαθηηθήο ( GMOs), ηελ αλαθεξφκελε σο ςπθηηθή αιπζίδα 

(Cold Chain) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (W.H.O) θαη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (ADR 

/ ρεξζαίεο-νδηθέο, ΙΑΣΑ / αεξνπνξηθέο, DGR, Code IMDG).   

 

 

                            ΠΙΝΑΚΑ Ι 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

Οιηθφ αίκα  

Δξπζξνθχηηαξα  

Αηκνπεηάιηα-Κνθθηνθχηηαξα 

Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν  

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ 





 

 
 

 

 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Πξνθεηκέλνπ κεηαθνξηθή εηαηξία λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζα πξέπεη: 

- Η κεηαθνξά λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κε βάζε ην πιαίζην Δπξσπατθήο 

πκθσλίαο 94/55ΔΚ/2004/33-ΔΚ/2005/62ΔΚ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, γηα ηελ αζθάιεηα ζηηο 

δηεζλήο νδηθέο κεηαθνξέο, θαζψο θαη ην Α3/31882/2540/31-5-07 ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ , 

Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ , κε απφιπηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ 

πξναπαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο. 

- Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί, λα ππφθεηληαη ζηνπο Νφκνπο 3534/2007 θαη λα ηα αλαθέξεη 

ζηελ ζχκβαζε, ζαλ ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά (αξηζκφ θπθινθνξίαο, ηχπνο απηνθηλήηνπ, άδεηα, 

ΚΣΔΟ). 

-  Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν, κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν θαη ελεκεξσκέλν γηα ηνπο θηλδχλνπο  

πνπ δπλεηηθά ππάξρνπλ ζε θάζε κεηαθνξά θαη πηζηνπνηεκέλν, γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο 

αηνκηθήο φζν θαη ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

- Να δηαζέηεη θαηάιιειν θαη πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκφ, κε θαηαγξαθηθά ζεξκνθξαζίαο, ηφζν γηα 

ηελ ζπληήξεζε ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ, φζν θαη γηα ηα νρήκαηα πνπ ζα δηαζέηεη (γεληθφ θαη γηα 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ). 

- Η δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, πνπ λα 

ππαγνξεχνληαη απφ ηε θχζε ηεο κεηαθεξφκελεο νπζίαο θαη ηνλ ιφγν ηεο κεηαθνξάο (π.ρ. 

επείγνπζα κεηάγγηζε) 

- Η ζπζθεπαζία κεηαθεξφκελσλ βηνινγηθψλ πιηθψλ λα είλαη αλάινγε ηνπ πιηθνχ θαη ζεκαζκέλε. 

- Να ηεξείηαη απαξάβαηα ε πγηεηλή θαη ε αζθάιεηα ηφζν ησλ νρεκάησλ, φζν θαη ηνπ ζπλνδνχ 

εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ν ρξφλνο κεηαθνξάο πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

απνζηνιέα θαη παξαιήπηε. 

- Η κεηαθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα-έληππα κεηαθνξάο. 

- Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO γηα ηηο παξαπάλσ κεηαθνξέο. 

- Να αζθαιίδεη ηα είδε πνπ κεηαθέξεη, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αιινίσζε θαη λα θέξεη 

απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ππνζηεί ην βηνινγηθφ πιηθφ θαηά ηελ κεηαθνξά 

ηνπ. Δλδεηθηηθά κηα κνλάδα αίκαηνο ζηνηρίδεη 300 ΔΤΡΧ θαη 100 ΔΤΡΧ κηα κνλάδα πιάζκαηνο. 

- ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί (επείγνπζαο κεηαθνξά ιφγσ 

εζληθψλ αλαγθψλ), ν αλάδνρνο εηδνπνηείηαη έγθαηξα θαη εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

(απνζηνιέα-παξαιήπηε). 





 

 
- Με βάζε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, φιεο νη ζπζθεπαζίεο κεηαθνξάο λα  θέξνπλ θαηάιιειε 

ζήκαλζε, πνπ λα δειψλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ (BIOHAZARD).   

 

                                                        ΟΥΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 

 

Γηα ηελ κεηαθνξά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νρήκαηα πνπ ζα αθνινπζνχλ ηνπο Ν.3534/2007 , θαη ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνχζα κεηαθνξά. Απαγνξεχεηαη ε κηθηή θφξησζε 

βηνινγηθνχ πιηθνχ κε άιια είδε.                             

Σα νρήκαηα λα είλαη θιηκαηηδφκελα, ε δε ζπληήξεζε / επηζθεπή ηνπο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ 

αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ.                 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλνο, ψζηε λα κελ επεξεάδεη ηελ αθεξαηφηεηα 

θαη ηελ ρξήζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ηελ ηαθηηθή θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε 

ηνπ νρήκαηνο. Η θαζαξηφηεηα, απνιχκαλζε θαη απεληφκσζε λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο γηα ηα 

νρήκαηα κεηαθνξάο βηνινγηθνχ πιηθνχ.           

Να απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη παξακνλή ζην φρεκα άιισλ αηφκσλ εθηφο απφ ηνλ νδεγφ θαη ε 

ρξήζε ζπζθεπψλ κε θιφγα.    

Γηα κεηαθνξέο εθηφο έδξαο Ννκνχ, ή εθηφο Διιάδαο, ηα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ ζπζθεπή Global 

Pointing System (GPS), ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ηφζν ε ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο, φζν θαη ε 

ζέζε ηνπ νρήκαηνο.                                                                       

 

ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνχ πιηθνχ απφ ην θνξηίν, ην φρεκα θαζαξίδεηαη, 

απνιπκαίλεηαη θαη επαλαρξεζηκνπνηείηαη.  

 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

 

Ο εμνπιηζκφο (θνξεηά ςπγεία- θηβψηηα) λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ W.H.O, γηα ηελ 

κεηαθνξά αίκαηνο & παξαγψγσλ θαη θαηά ADR  (ρεξζαίεο θαη νδηθέο κεηαθνξέο) γηα ηελ 

κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ δεηγκάησλ. Δπηπιένλ λα είλαη επηθπξσκέλνο ζρεηηθά 

κε ηελ δηαηήξεζε ηεο  

ζπληζηψκελεο απφ δηεζλείο θαη εζληθνχο θαλφλεο ζεξκνθξαζίαο απνζήθεπζεο θάζε είδνπο 

βηνινγηθνχ πιηθνχ, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, φζν θαη ζε αθξαίεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο 

πεξηβάιινληνο (Πίλαθαο ΙΙ ) 

Η νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ λα επηθπξψλεηαη κε ηαθηηθνχο ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο 

ζπληήξεζεο. 

Οπνηνδήπνηε ςπθηηθφ πιηθφ (παγνθχζηεο, μεξφο πάγνο θιπ) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, λα κελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην βηνινγηθφ πιηθφ. 





 

 
Ο εμνπιηζκφο λα είλαη πξαθηηθφο ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ θαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ θαηάιιειν πιηθφ 

γηα ζεξκνκφλσζε θαη εχθνιν θαζάξηζκα. Να αθνξά δε  θαη ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απφ ηελ 

Τπεξεζία Τγείαο (Αηκνδνζία) πξνο ην φρεκα θαη αληίζηξνθα. 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

 

 Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο κεηαθνξάο λα παξαθνινπζνχληαη κε πηζηνπνηεκέλεο 

ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Σν θαηαγξαθηθφ λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή 

παξαθνινχζεζε απφ ηνλ αλάδνρν κεηαθνξέα, ηδηαίηεξα δε θνληά ζηνλ νδεγφ ηνπ 

νρήκαηνο. Να δηαζέηεη νζφλε ςεθηαθψλ ελδείμεσλ, κε κεγάιν εχξνο ζεξκνθξαζηψλ, 

ζπλαγεξκφ, κπαηαξία ιηζίνπ κε ρξφλν δσήο κεγαιχηεξε απφ έλα ρξφλν, δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο κε data collector  γηα ηελ ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη εθηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ, 

θαη ηέινο εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

 Σα δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ απνζηνιέα / παξαιήπηε κεηά ηελ 

νινθιήξσζε θάζε κεηαθνξάο γηα λα αμηνινγεζνχλ θαη φπνηε άιινηε δεηεζνχλ. 

 

Πίλαθαο ΙΙ. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ  ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

Οιηθφ αίκα 20 -60 C 

Δξπζξνθχηηαξα 20 -60 C 

Αηκνπεηάιηα - Κνθθηνθχηηαξα 20 -240 C 

Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν  -20  έσο -300 C 

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ 20 -80 C /-20  έσο -300 C /-700 C  

 

 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο θαη ην 

πξσηφθνιιν ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο θαη ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ. 

            

 

 

 

 

 





 

 
ΥΡΟΝΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

 

 Η δηάξθεηα κεηαθνξάο θπκαίλεηαη γηα θάζε βηνινγηθφ πιηθφ, αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ (π.ρ. κηθξφο 

ρξφλνο δσήο), ή ηνλ ιφγν κεηαθνξάο (π.ρ. δηαθίλεζε αίκαηνο θαη παξαγψγσλ γηα επείγνπζα 

κεηάγγηζε). 

Ο κέγηζηνο ρξφλνο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα ππαγνξεχεηαη γηα θάζε μερσξηζηή πεξίπησζε απφ ην 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ απνζηνιέα / παξαιήπηε 

 

ΔΙΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

 Σα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ: 

Ππξνζβεζηήξα 2kg μεξήο ζθφλεο, ν νπνίνο λα ζπληεξείηαη ηαθηηθά θαη εκεξνκελία ιήμεο ζε 

δηαθξηηφ ζεκείν 

Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο θαη θψηα ζηάζκεπζεο  

Πξνεηδνπνηεηηθφ κπνπθάλ κε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία 

Υηνλναιπζίδεο 

Σα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ, φπσο 

δηαξξνή δεηγκάησλ ή θαηαζηξνθή κνλάδσλ αίκαηνο – παξαγψγσλ ιφγσ ηξνραίνπ: 

 Κνπηί πξψησλ βνεζεηψλ  

 Απνξξνθεηηθφ πιηθφ  

 Απνιπκαληηθφ κε ριψξην  

 Αληηζεπηηθφ γηα ρέξηα 

 Γάληηα κηαο ρξήζεο θαη γάληηα γηα ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 

 Μάζθα κηαο ρξήζεο  

 Κνιιχξην γηα ηα κάηηα  

 Νεξφ  

           Γνρείν θιηληθψλ απνξξηκκάησλ 

      

 

 

 





 

 
ΤΚΔΤΑΙΑ 

 

Καηά ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην ζχζηεκα 

πηζηνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ. 

      Αίμα - Παράγφγα   

 Πηζηνπνηεκέλν θνξεηφ ςπγείν, γηα ηνπνζέηεζε ησλ   κνλάδσλ αίκαηνο κε ηα ζπλνδά δείγκαηα 

θαη ηηο   παγνθχζηεο, θαη αληνρή ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (έσο -40 C ) γηα ηνπνζέηεζε κνλάδσλ 

πιάζκαηνο 

   Γείγμαηα 

-Πξσηνηαγήο ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο.   

-Σνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ζάθν κηαο ρξήζεσο, κε εξκεηηθφ θαη κφληκν θιείζηκν, πνπ αλνίγεη 

κε ζρίζηκν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δείγκα. Ο ζάθνο λα έρεη δχν ζήθεο κηα γηα ην δείγκα θαη κηα 

γηα ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ. Ο ζάθνο λα έρεη αλνρή ζε ζεξκνθξαζίεο -400 C έσο 550 C θαη 

πίεζε έσο θαη 95kPa. 

Πνιιά δείγκαηα κπνξνχλ λα ζπζθεπαζζνχλ ζε θνηλφ ζάθν  κε ζήθεο κεξηθά απνκνλσκέλεο 

κεηαμχ ηνπο. Να έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνχ δείγκαηνο, ν πεξηέθηεο ηπιίγεηαη πξψηα κε απνξξνθεηηθφ πιηθφ 

κηαο ρξήζεσο ζε πνζφηεηα ηθαλή λα απνξξνθήζεη φιν ηνλ φγθν ηνπ πγξνχ δείγκαηνο θαη λα ηνλ 

κεηαηξέςεη ζε γέιε ζε πεξίπησζε ξήμεο ηνπ πεξηέθηε. 

Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία / θηβψηην.  

ηελ ζπλέρεηα ν πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνχληαη ζε θηβψηην εξκεηηθά θιεηζηφ θαη αληνρή 

αλάινγε γηα ηελ πξνζηαζία θαη αθεξαηφηεηα ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ. Σν θηβψηην κπνξεί λα 

είλαη πνιιαπιψλ επαλαιεπηηθψλ ρξήζεσλ θαη λα έρεη ηελ ίδηα αληνρή ζε ζεξκνθξαζία θαη πίεζε 

ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 

 

     Δηδηθφηεξα: 

 Α. άθν κε δηπιή ζήθε γηα ηε κεηαθνξά ζσιελαξίσλ αίκαηνο, νπξνζπιιέθηε, ηξηβιίσλ Petri, 

πιαθηδίσλ, δεηγκάησλ ηζηνχ θιπ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά 

 Μίαο ρξήζεο , απφ εηδηθά αλζεθηηθφ θαη δηαθαλέο πιαζηηθφ κε Δξκεηηθφ θαη κφληκν 

θιείζηκν. Μεηά ην θιείζηκν, ε ζπζθεπαζία λα κπνξεί λ’ αλνίμεη κφλν κε ζρίζηκν. 

 2 ζήθεο, κία γηα ην κεηαθεξφκελν δείγκα θαη κία γηα ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ 

 Να θέξεη ζήκα κε ηελ έλδεημε BIOHAZARD (Βηνινγηθά επηθίλδπλν) θαη νδεγίεο ρξήζεο ηεο 

ζπζθεπαζίαο 

 Να ππάξρεη εμσηεξηθφ πιαίζην φπνπ ζα κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη εάλ ρξεηάδεηαη ζηνηρεία 

ηνπ δείγκαηνο. 

Β. άθνη κε πνιιαπιέο ζήθεο γηα κεηαθνξά ζσιελαξίσλ 





 

 

 Μίαο ρξήζεο απφ εηδηθά αλζεθηηθφ θαη δηαθαλέο πιαζηηθφ κε Δξκεηηθφ θαη κφληκν θιείζηκν. 

Μεηά ην θιείζηκν, ε ζπζθεπαζία λα κπνξεί λα αλνίμεη κφλν κε ζρίζηκν 

Γ. Απνξξνθεηηθφ πιηθφ γηα ηελ κεηαθνξά πγξψλ πιηθψλ  

 Μίαο ρξήζεο  

 Τιηθφ: Μείγκα απφ πνιππξνππιελίνπ θαη εηδηθφ πνιπκεξέο ζε πνιιαπιέο ζηξψζεηο 

πάρνπο 18gsm θαη ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο κέρξη θαη 150 ml πγξνχ δείγκαηνο θαη 

κεηαηξνπήο ηνπ απφ πγξή κνξθή ζε θνιιψδεο πήγκα 

 

ΔΓΓΡΑΦΑ 

 

-Η εηαηξία κεηαθνξάο λα εθδίδεη κε επζχλε ηεο ην νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά, θνξησηηθά, θ.ι.π. 

έγγξαθα. 

-Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππάξρνπλ απαξέθθιεηα ζην φρεκα ηα παξαθάησ έληππα: 

-Δηδηθφ ηξηπιφηππν έγγξαθν κεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία απνζηνιέα 

θαη παξαιήπηε, ην είδνο, ε πνζφηεηα, ν φγθνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ, ε ζεξκνθξαζία 

κεηαθνξάο θαη ε ζπζθεπαζία θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ 

Ννκνζεζία πεξί επηθηλδπλφηεηαο.  

-Γειηίν αηπρήκαηνο  

-Αληίγξαθν ζχκβαζεο  

-Γξαπηέο νδεγίεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο 

-Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο νδεγνχ θαηά ADR 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 Σν ππεχζπλν πξνζσπηθφ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ λα είλαη εμεηδηθεπκέλν 

θαη επαηζζεηνπνηεκέλν γηα ην είδνο ηεο κεηαθνξάο. Η εθπαίδεπζή ηνπ λα πεξηιακβάλεη: 

 Σελ επηκφξθσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία γηα ηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ 

θαη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

 Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ θαη δηαθίλεζεο, ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ζεξκνθξαζίαο, αλάινγα κε 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο βηνινγηθνχ πιηθνχ  

 Σνπο θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ  

 Σνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θάζε ηχπνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηελ 

δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ.  

 

                                                                                                





 

 
 

Κάιπςε ηεο αηκνδνζίαο ζε 24σξε βάζε, αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο θαη άκεζε θάιπςε 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ απφ /πξνο Μνλάδεο Τγείαο Θεζζαινλίθεο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηφπηλ γξαπηήο ή ηειεθσληθήο εληνιήο απφ ηνλ αξκφδην 

ππάιιειν ηνπ Ννζνθνκείνπ (εθεκεξεχνπζα) λα κεηαθέξεη απφ θαη πξνο ηηο ππεξεζίεο 

αηκνδνζίαο αίκαηα θαη παξάγσγα απηψλ. Ο «β΄ ζπκβαιιφκελνο» ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

κεηαθνξά θαζ΄φιν ην 24σξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ησλ αξγηψλ, ηελ κεηαθνξά πνπ 

αθνξά 

 ζηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή αίκαηνο, παξαγψγσλ απηψλ θαη δεηγκάησλ αίκαηνο κε δηθά ηνπ 

κεηαθνξηθά κέζα θαη εξγαηηθά, ηα είδε πνπ ζα ηνπ δνζνχλ κε έγγξαθε ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο 

παξαγγειία , κέζα ζην ρξφλν πνπ ζα νξηζηεί θάζε θνξά. 

  

Η κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηηο Τπεξεζίεο  Αηκνδνζίαο ηεο ρψξαο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηειεθσληθήο 

ζπλελλνήζεσο ηεο Αηκνδνζίαο κε ηελ αλάδνρν εηαηξία ζρεηηθά κε ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα 

παξάδνζεο-παξαιαβήο.  

Οη έθηαθηεο πεξηπηψζεηο (επείγνπζεο κεηαγγίζεηο) απφ ΑΥΔΠΑ πξνο Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη άκεζα 

(  20 ιεπηά απφ ηε ζηηγκή ηεο θιήζεο). 

Β. Απζεκεξφλ δηαθίλεζε, εληφο ιίγσλ σξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ (αζθψλ 

αίκαηνο θαη παξαγψγσλ, δηαγλσζηηθψλ θαη κνιπζκαηηθψλ δεηγκάησλ), απφ /πξνο Μνλάδεο 

Τγείαο Θεζζαινλίθεο, Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Λάξηζαο θαη Αηηηθήο. 

Γ. Μεηαθνξά αίκαηνο απφ / πξνο ΚΣΔΛ, Αεξνδξφκην «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ». 

 

   Ο κεηαθνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηξηπιφηππν κεηαθνξάο πνπ λα αλαθέξεη ζηνηρεία απνζηνιέα-

παξαιήπηε, ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ ζπληζηψκελε ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο ησλ εηδψλ, ην 

νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ Ννζνθνκείνπ (εθεκεξεχνπζα). 

 Γηα ηελ κεηαθνξά απφ θαη πξνο ην φρεκα απφ ηελ αηκνδνζία ή ηνπο ρψξνπο ζπιινγήο αίκαηνο ν 

κεηαθνξέαο λα δηαζέηεη εηδηθφ θνξεηφ ζεξκνκνλσηηθφ πεξηέθηε. 

     Σν φρεκα ηνπ κεηαθνξέα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζηψλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά 

αίκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ θαη λα έρεη πηζηνπνίεζε γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά δεηγκάησλ. 

Σα αλσηέξσ ζα πηζηνπνηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαηά ην ειάρηζην απφ ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά: 

1.Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε ηα πξφηππα 

ηνπ WHO 

2.Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε ηνλ 

θαλνληζκφ ADR 

Δθηχπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

ζεξκνθξαζίεο (2-80C, 20-240C,-20 έσο -350C,+370C) 





 

 
Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ νρήκαηνο απφ ην ΤΤΚ 

Γειηίν αηπρήκαηνο  

6.Σξηπιφηππν κεηαθνξάο 

7.Πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2000 γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθψλ νπζηψλ 

8.Γείγκα ζάθνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.Α 

9.Γείγκα ζάθνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.Β 

10.Γείγκα απνξξνθεηηθήο ζήθεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.Γ 

11.Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ κε ηνλ θαλνληζκφ  ADR 

12.Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ησλ νδεγψλ κεηαθνξάο  

13.Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ηνπ πκβνχινπ Αζθαιείαο 

14.Δθηχπσζε GPS ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη νη ηέζζεξηο 

ζεξκνθξαζίεο κεηαθνξάο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Πατζρα:  

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  υμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» για υπθρεςίεσ μεταφορϊν-
ΑΙΜΑΣΟ-(εκτόσ από μεταφορά αποβλιτων) CPV 60000000-8, για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο 
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» (Νοςοκομείο ζδρασ & Οργανικι μονάδα), ςε εφαρμογι του Προγραμματιςμοφ 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν διαχειριςτικοφ ζτουσ 2022 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Πλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Πράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                                      Ημερομθνία:  
                                                                                           Ο/Η Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Τπογραφι)          
 





 

 
                                                                                                                                                                                    
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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