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Σελίδα 2 

 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Αριθμός Διακήρυξης: 1/2017ΑΗΔ 

 Συστημικός Αριθμός: 42442     

 Αρ.Πρωτ.: 11064 

 Ημερομηνία :23.05.2017 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 397.910,44€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

                    ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 179.059,70€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

Έχοντας υπόψη  : 

1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα: 
 
- Του Ν.3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις » 

- Του Ν.3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»   

- Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001)  

- Του Ν.3868/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 129 /3-8-2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»  

− του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του Ν.4314/2014 (Α' 265)
1,

 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

− του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  
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−  του Ν.3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση 

της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και 

την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 

(L335)»
2, 

 , 

− του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,
3
 

− του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”», 

− του άρθρου 4 του Π.Δ.118/07 (Α΄150  

− του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
4,

  

− του Ν.3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
5
 

− του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του Ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

− του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

− του Π.Δ.80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  

2. Τις αποφάσεις: 

− της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
6
 

− της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
7
 

- την ΚΥΑ με αριθμ.5804/24.11.2014 του Υπουργού Υγείας κ’ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

περί: «Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και 

Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014−2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό 

προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές » 

- την υπ΄αριθμ.6484/2014 (ΦΕΚ τευχ. Β΄ 3693/31.12.2014) Απόφαση Υπουργού Υγείας με την οποία 

ορίζονται οι Φορείς διενέργειας για την υλοποίηση του προαναφερόμενου Π.Π.Υ.Υ. 2014 
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- την με αρ.πρωτ.9944/12-3-2015/16-3-2015 απόφαση Διοικητή της 1
ης

 ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού 

διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ.Φ 2014 αναφορικά με την κάλυψη των 

αναγκών ΦΠΥΥΚΑ τα οποία υπάγονται στη Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής. 

- Την υπ΄αριθμ.30000/08.07.2016 απόφαση Διοικητή της 1
ης

 ΥΠΕ Αττικής «Εξουσιοδότηση διενέργειας 

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης νοσοκομειακών 

επικίνδυνων αποβλήτων» 

- η υπ΄αριθμ 3215/7-6-2016 Υ.Α. με την οποία παρατάθηκε η διάρκεια του Π.Π.Υ.Φ.Υ. του έτους 2014 

έως την 30η Ιουνίου 2017 ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που 

εκκρεμούν, με την προϋπόθεση οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Α' 134) 

να προβλέπουν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους, κατά το οποίο θα συνάπτεται κάθε 

σύμβαση. 

−  η υπ΄αριθμ.4/14.02.2017Θ.9
ο
 ΗΔ απόφαση ΔΣ «Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ 2014 

για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείρισης Νοσοκομειακών Αποβλήτων» 

− η υπ΄αριθμ.4335/24-5-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΟΒΦ4690Ω5-5ΨΨ) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και 

διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας 

διακήρυξης, της οποίας  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 35 ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής 

της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ημ/νία Αποστολής 
της προκήρυξης 
στην Υπηρεσία 

Επισήμων 
Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

Ημ/νία 
Δημοσίευσης 
στο ΦΕΚ και 

στον Ημερήσιο 
Τύπο 

Ημ/νία 
Ανάρτησης της 

Διακήρυξης στην 
Διαδικτυακή 

Πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ: 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 18/05/2017  26/05/2017  29/05/2017  15/06/2017  03/07/2017  07/07/2017 

 

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και 

τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ– ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Ν.Π.Δ.Δ. 

Ταχυδρομική διεύθυνση Σισμανογλείου 1 

Πόλη Μαρούσι Αττικής 

Ταχυδρομικός Κωδικός 151 26 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 213  2058558 

Φαξ 213  2058614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@sismanoglio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες 

Γραφείο Προμηθειών 

Ανδρομάχη Ντάσιου 

Τηλ.: 213 2058558 

Fax:  213 2058614 

E-mail: ntasiou-and@sismanoglio.gr 

 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) 

 

 

http://www.sismanoglio.gr 

 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το  Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ –

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» . Η δαπάνη για την σύμβαση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0846 και τις σχετικές πιστώσεις του 

προϋπολογισμού των οικονομικών ετών  που θα παρασχεθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης 

νοσοκομειακών αποβλήτων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ». 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας 

διακήρυξης.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 90524400-0. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 397.910,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με 

δικαίωμα προαίρεσης 179.059,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

  Περιγραφή 
Ποσότητα 

 (σε κιλά) 
Αξία ΦΠΑ Δαπάνη 

ΜΕΑ 120.000 230.400,00 55.296,00 285.696,00 

ΜΕΑ 

Προαίρεση 
54.000 103.700,48 24.888,12 128.588,60 

Τμήμα 
1 

ΜΕΑ  Σύνολο 174.000 334.100,48 80.184,12 414.284,60 

ΕΑΑΜ  67.000 90.495,52 21.718,92 112.214,44 

ΕΑΑΜ 

Προαίρεση 
30.375 40.702,50 9.768,60 50.471,10 

Τμήμα 
2 

ΕΑΑΜ  Σύνολο 97.375 131.198,02 31.487,52 162.685,54 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της προμήθειας της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή έως 

εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων. 

Σε περίπτωση εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν 

την λήξη της, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μονομερώς μέχρι 45% τη συνολική 

ποσότητα της προμήθειας άρα και την αξία της υπό ανάθεση σύμβασης. 

 

1.4 Προθεσµία υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03/07/2017 και ώρα 23:59 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/07/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 

π.μ. 

1.5 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 18/05/2017 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 29/05/2017 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, στις 29/05/2017 όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 42442  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) απεστάλη στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 24/05/2017. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύθηκε και στον Ελληνικό Τύπο στις 26/05/2017, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016:  

- Στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
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- Στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

- Στην εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα Ο ΛΟΓΟΣ 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις 29/05/2017 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL): http://www.sismanoglio.gr στις 29/05/2017 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.6 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος. 

Η ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης είναι ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 

στην παραπάνω διαδικτυακή πύλη και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 
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2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

H αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα 

ζητηθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 

οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή 

διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων http://www.promitheus.gov.gr και στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 

στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

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

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 

της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ε’ της παρούσας. 

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα 

Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής 

μορφής, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
 
  

4. Για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και 

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής όπως αυτή 

περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr.  

 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% της επί της 

εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ, του τμήματος ή των τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά, 

που ανέρχεται κατά περίπτωση στο ποσό των:  

- 4.608,00€ στην περίπτωση υποβολής προσφοράς μόνο για το ΤΜΗΜΑ 1 

- 1.809,91€ στην περίπτωση υποβολής προσφοράς μόνο για το ΤΜΗΜΑ 2 

- 6.417,91€ στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 και 2 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Ε’ της παρούσης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και 
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γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν.2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν.3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι αυτό 

της αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων.  

Να διαθέτουν πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου επαγγελματικού φορέα, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εν λόγω απαίτηση πρέπει να πληρούται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης.  
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2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται
 
να διαθέτουν μέσο  ''ειδικό''(που σχετίζεται με το αντικείμενο 

της παρούσας) ετήσιο  κύκλο εργασιών τα τρία τελευταία έτη (διαχειριστικές χρήσεις 2014-2015-2016) ίσο 

α) με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ της παρούσας διακήρυξης, στην περίπτωση 

υποβολής προσφοράς και για τα δύο τμήματα, ή β) με το 200% του προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ του 

τμήματος (1 ή 2) της παρούσας διακήρυξης για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εν λόγω απαίτηση πρέπει να πληρούται αθροιστικά από τα 

μέλη της ένωσης ή από ένα τουλάχιστον μέλος αυτής. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τα έτη 2014-2015-2016 να έχουν  παράσχει σχετικές υπηρεσίες 

συλλογής – μεταφοράς ή επεξεργασίας  ΜΕΑ ή/και ΕΑΑΜ, ύψους τουλάχιστον ίσου α)  με τον συνολικό 

προϋπολογισμό άνευ ΦΠΑ της παρούσας διακήρυξης, στην περίπτωση υποβολής προσφοράς και για τα 

δύο τμήματα, ή β) με τον προϋπολογισμό άνευ ΦΠΑ του τμήματος (1 ή 2) της παρούσας διακήρυξης για το 

οποίο υποβάλλεται προσφορά. Στοιχεία απόδειξης αποτελούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.9.2 παρ. 

Β.4 της παρούσας. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εν λόγω απαίτηση πρέπει να πληρούται αθροιστικά από τα 

μέλη της ένωσης ή από ένα τουλάχιστον μέλος αυτής. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται σε 

σχέση με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών  με τα πρότυπα ποιότητας που αναφέρονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εν λόγω απαίτηση πρέπει να πληρούται αθροιστικά από τα 

μέλη της ένωσης ή από ένα τουλάχιστον μέλος αυτής. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β’, το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 

του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 του εν λόγω 

Κανονισμού. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα , φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), καθώς και υπεύθυνη δήλωση 

του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που 

ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 και 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου 

επαγγελματικού φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, που να είναι συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.  

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2014-2015-2016, 

στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσίες. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την 

νομοθεσία ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού (ή που δεν έχει ακόμη 

ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους), τότε θα πρέπει να 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες φορολογικές 

δηλώσεις. 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας για τον οποίο υποβάλλει την προσφορά και στην 

οποία δηλώνεται ο μέσος  ''ειδικός''(που σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας) ετήσιος  κύκλος 

εργασιών τα έτη 2014-2015-2016. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

κατάλογο σχετικών υπηρεσιών ,που παρασχέθηκαν σε υγειονομικές μονάδες ,που εκτελέστηκαν κατά την 

3ετία 2014-2015-2016 από τον υποψήφιο (όπως περιγράφονται παραπάνω στο άρθρο 2.2.6), με αναφορά 

στην αξία της σύμβασης, το αντικείμενό της, τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων, τους 

εργοδότες, τα ποσοστά συμμετοχής στον ανάδοχο της σύμβασης, συνοδευόμενο, εάν μεν ο αποδέκτης 

είναι δημόσιος φορέας, με πιστοποιητικά (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής ) που 

έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, 

με βεβαίωση του φορέα αυτού συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής Σύμβασης ή εάν δεν υφίσταται 

έγγραφη σύμβαση, τιμολόγια. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα σχετικά 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους οίκους. 

Β.6. Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση και αναλόγως της νομικής μορφής του οικονομικού φορέα, 

αποδεικτικά της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησής του. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 

σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
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πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε 

η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 

στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, κατά περίπτωση, όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα καθώς επίσης και σχετική 

έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζονται επί ποινή 

αποκλεισμού:  

α) όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 για 

κάθε φορέα που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική / τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο,  

β) τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι διαθέτει την απαιτούμενη 

χρηματοοικονομική επάρκεια, που ο τρίτος διαθέτει στον προσφέροντα,  

γ) τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική / 

τεχνική ικανότητα, που ο τρίτος διαθέτει στον προσφέροντα,  

δ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησής του, με την 

οποία ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση με την οποία: 

- θα εγκρίνεται η συνεργασία με τον Υποψήφιο και η παροχή προς τον Υποψήφιο της χρηματοοικονομικής 

ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 

Υποψηφίου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να 

αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για το Έργο και τον 

τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση του Έργου, 

- θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στον Υποψήφιο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της 

Σύμβασης, 

- θα δηλώνεται το πρόσωπο που θα έχει την εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον οικονομικό φορέα 

όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το Διαγωνισμό, περιλαμβανομένων και των εγγράφων που 

αποδεικνύουν τη δέσμευση του οικονομικού φορέα έναντι του Υποψηφίου, 

- θα δεσμεύεται, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος «…» αναδειχθεί ανάδοχος, να συνεργαστεί 

αποκλειστικά μαζί του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 
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- Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 

κοινού με τον υποψήφιο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης, για  

όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες του τμήματος/τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 

21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
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ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

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

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού δεν δικαιολογείται ο 

εμπιστευτικός χαρακτήρας πληροφοριών που έχουν από τον υποψήφιο χαρακτηριστεί ως τέτοιες, η 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ζητά από τον υποψήφιο εντός ευλόγου προθεσμίας να άρει τον 

εμπιστευτικό χαρακτηρισμό. Αν ο υποψήφιος εμείνει στον εμπιστευτικό χαρακτήρα των σχετικών 

στοιχείων της προσφοράς του, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται με αιτιολογημένη 

απόφαση της να απορρίψει την προσφορά αυτή ως απαράδεκτη. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται από τρίτους δεν απαιτείται να έχουν ψηφιακή υπογραφή, αλλά 

στην περίπτωση χειρόγραφης υπογραφής θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από 

δημόσια αρχή. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 

από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην 



 

 

Σελίδα 22 

παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β’). Σε περίπτωση που επιλεχθεί ο μορφότυπος .pdf η 

συμπλήρωση μπορεί να γίνει χειρόγραφα, πλην όμως, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός, η 

υπογραφή στο ΕΕΕΣ από τον προσφέροντα θα πρέπει να είναι ψηφιακή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

2.4.3.2 Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές 

προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, 

ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που τίθενται στα Παραρτήματα Α’ και Γ’ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς τον 

τρόπο με τον οποίο πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές και περιλαμβάνοντας όλα 

τα οριζόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»/ Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς, ο προσφέρων υποχρεούται να 

υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του Παραρτήματος Δ’, το οποίο επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένο σε μορφή pdf. 

 

2.4.4.1. Τιµές Προσφορών – Νόµισµα. 

i. Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα(κιλό) και σε αυτή θα περιλαμβάνεται η αξία 

των προσφερόμενων  υπηρεσιών (συλλογή μεταφορά και επεξεργασία) καθώς και οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, αλλά  όχι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

ii. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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iii. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 

ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα 

άνω ένα το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 

μικρότερο του πέντε. Σε αντίθετη περίπτωση, η στρογγυλοποίηση θα γίνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

iv. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. 

v. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιμή ανά μονάδα(κιλό) της οικονομικής προσφοράς 

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

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην 

Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία 

vi. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 

Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις 

που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται 

στο Παρατηρητήριο Τιμών κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του 

διαγωνισμού, απορρίπτονται.  

vii. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5. 2.2.6 και 2.2.7, 

στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την 07/07/2017 και ώρα 11:00 π.μ. Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται 

και οι φυσικοί φάκελοι που έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και μονογράφονται 

ανά φύλλο όλα τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά. Κατά τη διαδικασία δύνανται να παρίστανται οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ ή οι αντίκλητοί τους, 

εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Επισημαίνεται ότι για τρίτα 

πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της προσφοράς ότι εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι 

είναι μέλη ΔΣ ανώνυμης εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να 

συμπεριληφθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου ή σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου εξουσιοδότηση, δια της οποίας εξουσιοδοτούνται τα τρίτα 

πρόσωπα να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Επισημαίνεται ότι εφόσον 

για λογαριασμό κάποιου προσφέροντος παρίσταται πρόσωπο από τα ως άνω, δύναται να 

συνοδεύεται από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού, προς διευκόλυνση του έργου του. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016. Ειδικότερα: 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 

που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 

από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α` 74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, 

αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 

περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή 

δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 

ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

Εφόσον ο υποψήφιος δεν παράσχει διευκρινήσεις ή οι διευκρινήσεις που παράσχει δεν κριθούν επαρκείς, 

η προσφορά του κρίνεται απαράδεκτη. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,η οποία είναι τριμελής και συγκροτήθηκε με την 

υπ΄αριθμ.10653/19.05.2017 Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ: 69ΗΖ4690Ω5-6Κ4) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4024/2011.     

Ειδικότερα : 
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α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγχει σε κάθε περίπτωση, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 

που προσκομίζουν οι διαγωνιζόμενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο 

Ανάδοχος και δεν θα αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Αν 

διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, οι διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από τον 

διαγωνισμό και θα του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών. Τα υπό στοιχεία α και 

β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

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

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Το πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής θα εγκρίνεται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου 

(Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου) ανά επιμέρους στάδιο  (αξιολόγηση  τεχνικών προσφορών, 

αξιολόγηση οικονομικών προσφορών ) και η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται στους οικονομικούς 

φορείς που έχουν έννομο συμφέρον, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 



 

 

Σελίδα 27 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται (σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο 

φάκελο) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 



 

 

Σελίδα 28 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 

του ν.4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία  

Επισημαίνεται ότι μέχρι την θέση σε ισχύ του ΙV Βιβλίου του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), ισχύουν οι διατάξεις 

του Ν.3886/2010 (Α΄ 173), ως προς τη δικαιοδοσία και καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων και ως 

προς τις πράξεις ή παραλείψεις που εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι και τις 31.5.2016 (βλ. άρθρο 379 

παρ. 7 και 8 του Ν.4412/2016 και άρθρο 54 του Ν.4465/2017). 

Συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ως εξής: 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 

συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 

προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά του , σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3886/2010. 

Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής: 

• Κατά της διακήρυξης: Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που ο προσφεύγων έλαβε 

πλήρη γνώση της διακήρυξης. Πλήρης γνώση της διακήρυξης τεκμαίρεται ότι υπάρχει μετά την 

πάροδο ευλόγου χρόνου από την δημοσίευσή της κατά προσήκοντα τρόπο. Ο εύλογος χρόνος δεν 

μπορεί στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού, να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου 

που μεσολαβεί από την τελευταία δημοσίευσή της μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των  

προσφορών, συνυπολογιζόμενων των ημερομηνιών της δημοσίευσης της διακήρυξης και της 

υποβολής των προσφορών. 

• Κατά εκτελεστών πράξεων: Mέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση 

της παράνομης πράξης ή παράλειψης και της αιτιολογίας αυτής. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) 

με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε 

μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 
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Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 

του Ν. 3886/2010, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω 

της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η προθεσμία για την άσκησή 

της προδικαστικής προσφυγής , η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 

αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την 

Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε δέκα (10)  ημέρες από 

την άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά 

οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η 

Μαΐου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν.4412/2016 

(Ν.4465/2017) 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ε’ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται, μετά από αίτημα του 

αναδόχου και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών  που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Οι ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της παρούσης. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δεν έχει δικαίωμα, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον δεν έχει δηλωθεί 

αυτό στην Προσφορά του. 

4.4.2. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.4. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
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του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Οι παραδόσεις των υπηρεσιών θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

και τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Α’) της παρούσας. Κατ’ αντιστοιχία οι 

πληρωμές θα υλοποιούνται τμηματικά σύμφωνα με τις παραδόσεις. 

5.1.2. Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές θα είναι σε ΕΥΡΩ. Η 

πληρωμή θα υλοποιείται αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται 

στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

5.1.3. Η πληρωμή κάθε τιμολογίου θα γίνεται για το 100% της αξίας του και μέσα σε εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες από την κάθε τμηματική παρεχόμενη υπηρεσία, αφού υπογραφούν τα σχετικά 

πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές, διαφορετικά η Αναθέτουσα 

Αρχή καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, (σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Ν.4152/2013 και συγκεκριμένα στην Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού). 

5.1.4. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης προσκόμισης του τιμολογίου, η συνολική προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την 

εξόφλησή του παρατείνεται αναλόγως, άλλως η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη κατά τα 

ανωτέρω. 

5.1.5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να 

προσκομισθούν εντός των προθεσμιών εξόφλησής του, σύμφωνα με όσα ειδικά ορίζονται παραπάνω. Σε 
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περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται 

υπερήμερη, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 

5.1.6. Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων 

και έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ μέρους του αναδόχου (με αποκλειστική υπαιτιότητά του). 

5.1.7. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως καθορίζεται στις 

διατάξεις του Ν.4412/16. 

δ) Κράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας όπως καθορίζεται στις διατάξεις του ν. 3580/07 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  

των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων 

– Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

5.4  Παρακολούθηση της σύµβασης  

5.4.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής θα διενεργηθεί από  το Τμήμα Επιστασίας και 

τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας οι οποίοι και θα  ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 

και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Επιπλέον μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 

οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

5.4.2. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, έκτακτα συμβάντα και 

άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον  

υπεύθυνο του Τμήματος Επιστασίας  που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση 

των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 

αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

5.5  ∆ιάρκεια σύµβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή έως 

εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων. 

5.6 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται  

σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221  του ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας.  
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής και του διενεργούμενου μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 

της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

5.7  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί 

της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

5.8 Αναπροσαρµογή τιµής 

Δεν προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – Τεχνικές Προδιαγραφές  

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV: 90524400-0)» 
 

 

Α .   Σ υ λ λ ο γ ή ,  Μ ε τ α φ ο ρ ά ,  ∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η  -  Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  [ µ ε  τ η  µ έ θ ο δ ο  

τ η ς  Α π ο σ τ ε ί ρ ω σ η ς ]  τ ω ν  Ε π ι κ ί ν δ υ ν ω ν  Α π ο β λ ή τ ω ν  Α µ ι γ ώ ς  

Μ ο λ υ σ µ α τ ι κ ώ ν  ( Ε Α Α Μ )                       

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 Η συλλογή, η µεταφορά και η διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών 

(ΕΑΑΜ), από το ψυκτικό θάλαµο των Υγειονοµικών Μονάδων «Σισµανόγλειο ΓΝΑ» και «Αµαλία 

Φλέµιγκ», στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» στη σταθερή µονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) µε τη µέθοδο της αποστείρωσης, θα γίνει σύµφωνα 

µε την ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και τα Παραρτήµατα αυτής, καθώς και µε κάθε 

άλλη ισχύουσα διάταξη διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων 

(ΕΑΥΜ), ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας ανθρώπινης υγείας 

και του περιβάλλοντος. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού «Φύλλο συµµόρφωσης» ως 

προς τα κεφάλαια που ακολουθούν: «ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ» και «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΕΑΑΜ». 

 

Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων που θα 

κατατεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να υπάρχει ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται 

το περιεχόµενο κάθε εγγράφου µε την αντίστοιχη αρίθµηση.   

 

Η εµπειρία του υποψήφιου αναδόχου θα τεκµηριώνεται κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 2.2.9.2 

παρ. Β.4 της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ 

 

 Η συλλογή των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), θα γίνεται από 

το προσωπικό της εκάστοτε Υγειονοµικής Μονάδας, σε ειδικούς υποδοχείς σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. Τα διαχωρισµένα ΕΑΑΜ τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώµατος, 

ανάλογα µε την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει. Τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ 

τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου χρώµατος [Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 1, ΚΥΑ 146163/8-5-

2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)].  

  

 Η συλλογή των ΕΑΑΜ από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της κάθε Υγειονοµικής 

Μονάδας και η τοποθέτησή τους στο όχηµα µεταφοράς θα γίνεται από το προσωπικό του 

αναδόχου.  
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 Για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), απαιτούνται 

να υποβληθούν µε την προσφορά του συµµετέχοντα, στο εξής «Υποψήφιος Ανάδοχος», οι κάτωθι 

άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν στον νόµιµο κάτοχο της άδειας µεταφοράς των 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) που θα υποβάλλει προσφορά µόνος 

του ή συµµετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:  

 

 

1) Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πλήρη περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο θα 

γίνεται η συλλογή, µεταφορά, τυχόν προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ, από την κάθε 

Υγειονοµική Μονάδα προς τη Μονάδα επεξεργασίας. 

 

2) ∆ιαπεριφερειακή Άδεια. Για τη συλλογή και µεταφορά ΕΑΥΜ εκτός των Υ.Μ απαιτείται άδεια, 

η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 

και της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Ν.4042/2012. 

 

3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς 

ΕΑΥΜ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της µεταφοράς των ΕΑΥΜ 

που παράγονται από τις προαναφερόµενες Υγειονοµικές Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα 

Αρχή σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και ότι διαθέτει το 

απαιτούµενο εκπαιδευµένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της µεταφοράς των ΕΑΑΜ της 

Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012).  

 

4) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος πρόκειται να συνεργαστεί µε µεταφορική εταιρεία για 

την εκτέλεση µέρους του έργου της µεταφοράς των αποβλήτων, απαιτείται να καταθέσει γνήσιο 

αντίγραφο της µεταξύ τους σύµβασης.  

 

5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς 

ΕΑΥΜ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήµατα µεταφοράς, τα οποία 

είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° C, δεν φέρουν µηχανισµό 

συµπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή µεταφορά των ΕΑΥΜ, µπορούν να πλένονται και να 

απολυµαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατοµική προστασία του οδηγού και 

των χειριστών και ότι πληρούν τα απαιτούµενα της Παραγράφου 2.2 του Κεφαλαίου 2 του 

Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

Τα οχήµατα µεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να διαθέτουν σύστηµα καταγραφής των ποσοτήτων ΕΑΥΜ 

που εισάγονται και εξάγονται από αυτά (Ε.Π.Υ 5081/4-7-2012). Η ζύγιση γίνεται µε ηλεκτρονική 

ζυγαριά, η οποία ενηµερώνει σε πραγµατικό χρόνο το σύστηµα καταγραφής που διαθέτει το όχηµα. 

Να περιγραφεί  ο τρόπος που διασφαλίζονται τα παραπάνω. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει τουλάχιστον τον εξαµηνιαίο ή τον ετήσιο έλεγχο 

των θερµοµέτρων και του λοιπού καταγραφικού εξοπλισµού µε την τήρηση σχετικού αρχείου. 

Μπορεί να απαιτηθεί και σε άλλη χρονική στιγµή. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να απαιτήσει την 

τεκµηρίωση της τήρησης του σχετικού αρχείου. 

   

6) Βεβαίωση αποδοχής αποβλήτων από τον αποδέκτη των ΕΑΥΜ, για την επεξεργασία 

(αποστείρωση) και διάθεσή τους. Η αδειοδοτηµένη µονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ)  βεβαιώνει  ότι συνεργάζεται µε την εταιρεία µεταφοράς και ότι 

δέχεται προς επεξεργασία τα Μολυσµατικά Απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την 

αδειοδοτηµένη εταιρεία µεταφοράς ΕΑΥΜ, µε συνηµµένα αντίγραφα: 

6α) την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 

6β) την άδεια λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ σε ισχύ 
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6γ) οποιεσδήποτε άλλες άδειες / εγκρίσεις σχετικές µε τη διαχείριση ΕΑΥΜ διαθέτει η εταιρεία 

επεξεργασίας/διάθεσης.  

6δ) της ονοµαστικής κατάστασης του προσωπικού του αναδόχου, που υπηρετεί στη µονάδα 

επεξεργασίας. Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, εξειδικευµένο και να 

διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το Ελληνικό κράτος στις 

περιπτώσεις αυτές. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί σε κάθε χρονική στιγµή να απαιτήσει  

γνωστοποίηση-ενηµέρωση των στοιχείων εκπαίδευσης του προσωπικού, που ασχολείται µε την 

µεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων.  

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει µελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής – µεταφοράς, 

των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ΕΑΥΜ, των σταθµών µεταφόρτωσης, σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

 
 7) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Υγειονοµικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) µε ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης 

ζηµιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). Το Ασφαλιστήριο θα καλύπτει όλα τα στάδια µεταφοράς - διαχείρισης των ΕΑΥΜ. Το 

Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του αναδόχου, ο οποίος αναλαµβάνει πλήρως 

την αστική ευθύνη του έργου. 

 

8) Σύµβαση του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ µε πιστοποιηµένο Σύµβουλο 

Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B') και την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και όπως προβλέπεται 

στο τµήµα 1.8.3 της ADR (Accord European Relatif aux Transport International des Marchandises 

Dangereuses par Route-∆ιεθνής Συνθήκη Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών Οδικώς). 

 

9) Άδεια κυκλοφορίας και Ασφαλιστήριο συµβόλαιο των Οχηµάτων, στην οποία σαφώς να 

αναφέρεται η χρήση τους για µεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων, καθώς και τα αναγκαία 

πιστοποιητικά ADR και ATP. Τα οχήµατα µεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 

άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ΥΑ 11383/840/2007 

«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – 

µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ309/Β΄/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 

Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ948/ Β΄/2008), και σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό πρωτ. 

Α3/28216/2567 από 21-5-2009.  

 

10) Πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την 

µεταφορά των ΕΑΥΜ, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών µε την εταιρεία 

(αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕ∆ και ΑΠ∆ ΙΚΑ τελευταίου τριµήνου). Σε περίπτωση µεταβολών 

(προσλήψεις-απολύσεις-παραιτήσεις) απαιτείται σχετική ενηµέρωση.  

 

Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύµβασης, απαιτείται η προσκόµιση στοιχείων 

τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελµατικού 

διπλώµατος οδήγησης. 

 

11) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής της αδειοδοτηµένης εταιρείας µεταφοράς 

ΕΑΥΜ, µε την οποία θα δεσµεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο φορτηγά ψυγεία 

πιστοποιηµένα κατά ADR και δύο (2) οδηγούς πιστοποιηµένους κατά ADR καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύµβασης. 
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12) Ο νόµιµος κάτοχος της άδειας συλλογής – µεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τη συλλογή - µεταφορά - προσωρινή 

αποθήκευση - επεξεργασία - τελική διάθεση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικής Μονάδας 

Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ).  

 

13) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012)  µε τα Παραρτήµατα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήµερα.  

 

14) Η συχνότητα φόρτωσης των κυτίων κίτρινου χρώµατος 40 λίτρων (διαστάσεων 

περίπου30Χ30Χ50 cm [Μ-Π-Υ]) ή σπανιότερα των 60 λίτρων, από τον ψυκτικό θάλαµο 

προσωρινής φύλαξης ΕΑΥΜ κάθε Υγειονοµικής Μονάδας, θα γίνεται ως εξής: 

● Στις εγκαταστάσεις της Νοσοκοµειακής Μονάδας «Σισµανόγλειο», ΤΚ.15126 ΜΑΡΟΥΣΙ κάθε 

∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 07:00π.µ.-14:00µ.µ. Ανάλογα µε την πληρότητα 

του ψυκτικού θαλάµου µπορεί να ζητηθεί επιπλέον ηµέρα ή δροµολόγιο συλλογής και µεταφοράς 

ΕΑΑΜ.  

●  Στις εγκαταστάσεις της Νοσοκοµειακής Μονάδας «Αµαλία Φλέµιγκ», ΤΚ.15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 

εφόσον ξεκινήσει διαδικασία ξεχωριστής συλλογής ΕΑΑΜ για αποστείρωση, κάθε Τρίτη και 

Πέµπτη κατά τις ώρες 07:00π.µ.-14:00µ.µ. Ανάλογα µε την πληρότητα του ψυκτικού θαλάµου 

µπορεί να ζητηθεί επιπλέον ηµέρα ή δροµολόγιο συλλογής και µεταφοράς ΕΑΑΜ.  

● Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα της ΚΥΑ 146163/2012 

{(ΦΕΚ1537/2012). 

● Σε έκτακτες περιπτώσεις επίσης ο ανάδοχος να διαθέτει τροχήλατους ειδικούς κάδους 

δευτερογενούς συσκευασίας των ΕΑΑΜ για την σύννοµη και ασφαλή οδική µεταφορά των 

αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται από την Υ.Μ σε 

κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες και οι κάδοι (δευτερογενείς περιέκτες), θα διατίθενται για την 

εκτέλεση του έργου συλλογής - µεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονοµική 

επιβάρυνση. 

● Οποιαδήποτε συνεννόηση µε την εταιρεία µεταφοράς – διαχείρισης θα γίνεται από το Αυτοτελές 

Τµήµα Επιστασίας και Ιµατισµού του Νοσοκοµείου. 

   

15) Η ζύγιση γίνεται µε ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενηµερώνει σε πραγµατικό χρόνο το 

σύστηµα καταγραφής που διαθέτει το όχηµα. Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα σε όλα τα 

στάδια (συλλογή, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση). Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλαµβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη 

των παραπάνω. Η ζύγιση των ΕΑΑΜ γίνεται από τον ανάδοχο παρουσία Επιτροπής της 

Υγειονοµικής Μονάδας.  

• Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκοµείου βαρύνουν τον ανάδοχο.  Επιπλέον, ο ανάδοχος 

πρέπει να αποδεικνύει τον εξαµηνιαίο ή ετήσιο έλεγχο της ζυγαριάς, των θερµοµέτρων και του 

λοιπού καταγραφικού εξοπλισµού του µε την τήρηση ειδικού αρχείου. 

•  Η τιµολόγηση θα γίνεται µετά το πέρας κάθε δροµολογίου ή στο τέλος κάθε µήνα ανεξάρτητα 

από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης των δροµολογίων, κατόπιν συνεννόησης. 

 

16)  Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των Επικινδύνων Αποβλήτων της Υγειονοµικής Μονάδας θα 

διεξάγει έλεγχο µε κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Θα ελέγχεται ο κάθε 

περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο µε ραδιενεργό υλικό που δεν είναι 

εντός των προβλεπόµενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου >3 X ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το 

κιβώτιο δεν παραλαµβάνεται και παραµένει στην Υγειονοµική Μονάδα. Επίσης, πρέπει να 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα από την ΕΕΑΕ και για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 
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17) Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτηµα Ι, 

Κεφάλαιο 6}, το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» 

συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε εργασία συλλογής και µεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, 

(άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012). Το ανωτέρω έντυπο παρατίθεται στην παράγραφο 6.2 του 

Κεφαλαίου 6 του Παρατήµατος Ι της ΚΥΑ 146163/2012 και έχει την ίδια µορφή µε το έντυπο 

αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, λαµβάνοντας 

υπόψη και τα αναφερόµενα στο Νόµο 4042/2012. Για τη συµπλήρωσή του έντυπου αναγνώρισης 

ακολουθούνται τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006. 

 

Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υγειονοµικής Μονάδας και ο µεταφορέας 

συµπληρώνουν τα στοιχεία του έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν, σε τέσσερα  (4) 

αντίγραφα. Ένα αντίγραφο παραµένει στην Υ.Μ. προκειµένου να διασφαλίζεται η ανωτέρω 

διαδικασία και ο µεταφορέας παραλαµβάνει τα τρία αντίγραφα τα οποία θα συµπληρωθούν και 

υπογραφούν από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Ένα από τα 

υπογεγραµµένα αντίγραφα επιστρέφεται στον υπεύθυνο αποθήκευσης της Υγειονοµικής Μονάδας.   

 

 

18) Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχηµα, ή βλάβης ή συντήρησης των οχηµάτων µεταφοράς, ο 

ανάδοχος να φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων σε 

θερµοκρασίες µικρότερες ή ίσες µε 5
ο
C. 

 

19) Κατά την περίπτωση όπου ο «Ανάδοχος» πραγµατοποιεί αποθήκευση / µεταφόρτωση εκτός της 

ΥΜ: 

• Για την αποθήκευση εκτός της ΥΜ ισχύει ότι και για την αποθήκευση εντός της ΥΜ ανά 

κατηγορία αποβλήτων (ΚΥΑ 146163/2012), όµως ως µέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπολογίζεται 

αθροιστικά και ο χρόνος αποθήκευσης εντός της ΥΜ.  

• Για τη µεταφόρτωση, ως Σταθµοί Μεταφόρτωσης ΕΑΥΜ θεωρούνται οι σταθερές εγκαταστάσεις 

(αποθήκες) εκτός ΥΜ, στις οποίες πραγµατοποιείται συγκέντρωση των ΕΑΥΜ, πριν αυτά 

οδηγηθούν για περαιτέρω διαχείριση. Για τις σταθερές εγκαταστάσεις ισχύουν τα αναφερόµενα 

στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

20) Σε περίπτωση διασυνοριακής µεταφοράς ΕΑΥΜ, εκείνη θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 

κείµενες σχετικές διατάξεις και εξειδικεύεται µε τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 

της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ1537/2012). 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΑΑΜ 

 

Για την ∆ιαχείριση - επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), 

µε τη µέθοδο της αποστείρωσης απαιτούνται να υποβληθούν µε την προσφορά του συµµετέχοντα, 

οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόµιµο κάτοχο της άδειας 

επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, που θα υποβάλλει προσφορά µόνος του ή συµµετέχων σε Κοινοπραξία ή 

ένωση εταιρειών ή εταιρεία συλλογής – µεταφοράς που διαθέτει σύµβαση µε πιστοποιηµένη 

εταιρεία επεξεργασίας ΕΑΑΜ. 

 

Τα προς αποστείρωση ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ) θα πρέπει να εξεργάζονται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις για την εφαρµογή της µεθόδου στο Παράρτηµα Ι, 

Κεφάλαιο 4, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

 

1) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
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209/Α΄/2011), την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/2012) και τα προβλεπόµενα της ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

 

2) Πλήρη τεχνικά στοιχεία µονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: ∆ιάγραµµα λειτουργίας της µονάδας 

στο οποίο να αναφέρεται η θερµοκρασία, η πίεση, οι αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, ο χρόνος 

παραµονής των αποβλήτων στη θερµοκρασία επεξεργασίας, η αποδεκτή περιεκτικότητα των 

αποβλήτων σε υγρασία και το µέγιστο φορτίο ανά κύκλο επεξεργασίας, καθώς και ότι άλλο 

προβλέπεται από την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ791/Β΄/2006) όπως εκάστοτε ισχύει και 

αποτελεί περιεχόµενο της ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), και την ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012).  

 

Ιδιαίτερα πρέπει να υποβληθούν:  

• Άδεια λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης. 

• Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι η εταιρεία διαχείρισης - επεξεργασίας εφαρµόζει τεχνολογίες που 

αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 

• Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης της µονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης. 

• Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) µε περιγραφή, τεχνικά στοιχεία, φωτογραφίες κ.λπ. του εξοπλισµού 

επεξεργασίας των αποβλήτων.  

• Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία του εξοπλισµού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 

• Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά µε την τήρηση όλων των προτύπων που αναφέρονται στην 

Ελληνική Νοµοθεσία, την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) καθώς και της αποστειρωτικής ικανότητας του 

εξοπλισµού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς.  

• Πρόσφατα στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσµατικότητας του εξοπλισµού επεξεργασίας, που αφορούν 

συγκεκριµένα την προτεινόµενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ του έργου. 

• Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, εξειδικευµένο. Η Αναθέτουσα 

Αρχή µπορεί σε κάθε χρονική στιγµή να απαιτήσει  γνωστοποίηση-ενηµέρωση του αριθµού και των στοιχείων 

εκπαίδευσης εκάστου από το προσωπικό που ασχολείται µε την µεταφορά και την επεξεργασία των 

αποβλήτων.   

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει µελέτη οργάνωσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΕΑΥΜ σύµφωνα 

µε το Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

 

3) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι η εταιρεία µεταφοράς και διαχείρισης θα επιληφθεί της διαχείρισης 

του τελικού προϊόντος, ότι µε δική της ευθύνη θα µεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο 

χώρο, που επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η µεταφορά και η τελική διάθεση των 

επεξεργασµένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) όπως ισχύει σήµερα.  Μετά την 

αποστείρωση τα απόβλητα (τελικό προϊόν)  πρέπει να είναι µη αναγνωρίσιµα. Η εταιρεία µεταφοράς και 

διαχείρισης θα πρέπει να αναφέρει τη συχνότητα µεταφοράς των αποστειρωµένων αποβλήτων προς το ΧΥΤΑ. 

 

4) Άδεια συλλογής - µεταφοράς των ΕΑΥΜ που έχουν υποστεί την επεξεργασία της αποστείρωσης. Σε περίπτωση 

Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την άδεια αυτή απαιτείται να διαθέτει ένα µέλος.  

 

Τα «Αποστειρωµένα ΕΑΑΜ», θα οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη µε ειδικό για το σκοπό αυτό όχηµα και 

ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Να κατατεθεί η Άδεια Κυκλοφορίας του συγκεκριµένου οχήµατος. 

 

5) Βεβαίωση τελικού αποδέκτη των αποστειρωµένων ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωµένα ΕΑΑΜ.  

 

6) Βεβαίωση τελικού αποδέκτη των αποστειρωµένων ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ) ότι θα ελέγχει τον φορέα επεξεργασίας για 

την αποτελεσµατικότητα της αποστείρωσης µε δειγµατοληπτικό έλεγχο των αποστειρωµένων ΕΑΑΜ που 
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παραδίδονται για διάθεση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση 2003/33/ΕΚ. Επιπλέον, ο φορέας 

παραλαβής των αποστειρωµένων ΕΑΑΜ εφαρµόζει τα προβλεπόµενα από το Άρθρο 13 και το Παράρτηµα ΙΙ της 

κοινής υπουργικής απόφασης 29407/3508/2002 (ΦΕΚ1572/Β΄/16−12−2002) «Μέτρα και όροι για την 

υγειονοµική ταφή των αποβλήτων», σχετικά µε τη διαδικασία και τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων, και στις 

Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

 

7) Ο υποψήφιος ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιµοποιούµενου συστήµατος αποστείρωσης, θα πρέπει να 

καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00 σύµφωνα µε την 

ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και του ΕΛΟΤ 12347/97. Μετά την αποστείρωση τα απόβλητα (τελικό προϊόν) 

πρέπει να είναι µη αναγνωρίσιµα. Ο τεµαχισµός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση να γίνεται στον ίδιο χώρο 

όπου θα γίνει αυτή.  

Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να δηλώνεται ότι το επιθυµητό επίπεδο 

αποστείρωσης είναι το επίπεδο ΙΙΙ όπως προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative 

Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ [Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 4, ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

 

8) Ο ανάδοχος επεξεργασίας - διαχείρισης ΕΑΑΜ θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της 

διαδικασίας - αποστείρωσης για κάθε φορτίο (ποσότητα) που υπόκειται στη διαδικασία  αυτή, µε τη χρήση 

κατάλληλων βιολογικών δεικτών σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ISO:11138:2007. Ο ανάδοχος πρέπει να 

αποδεικνύει τα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών και των ελέγχων για την αποτελεσµατικότητα της 

αποστείρωσης. Απαραίτητη είναι η παράδοση των σχετικών αποδεικτικών εντύπων στην Υ.Μ. 

Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσµατικότητα της αποστείρωσης γίνονται σε εξειδικευµένο και 

διαπιστευµένο εργαστήριο.  

 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012), µε τα 

παρατήµατα της καθώς και µε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων, όπως ισχύουν 

σήµερα.  

 

9) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για την επεξεργασία Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), καθώς και για την τυχόν µεταφορά των 

επεξεργαζόµενων ΕΑΑΜ.  

 

10) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει 

Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά του 

περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύµφωνα µε το Ν.4042 (ΦΕΚ24/Α΄/13-02-2012). Το 

Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του αναδόχου ο οποίος αναλαµβάνει 

πλήρως την αστική ευθύνη του έργου.  

 

11) Οι µονάδες επεξεργασίας αποστείρωσης πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό µηχανολογικό 

εξοπλισµό για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) 

προκειµένου να µην παρεµποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση 

βλάβης του βασικού εξοπλισµού. 

 

12) Βεβαίωση ότι υπάρχει πρόβλεψη αποθήκευσης των προς επεξεργασία αποβλήτων, για 5 

τουλάχιστον ηµέρες σε θερµοκρασία ≤5
ο
C σε κατάλληλους χώρους (ψυκτικούς θαλάµους), είτε 

λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της µονάδας επεξεργασίας, είτε λόγω αναγκαίων 

εργασιών συντήρησης. 
Ο ανάδοχος να διαθέτει τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία άδειες για τυχόν προσωρινή 

αποθήκευση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), που προορίζονται για 

αποστείρωση ή έχουν υποστεί αποστείρωση. 
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13) Ιχνηλασιµότητα: Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα του ιατρικού αποβλήτου, εντός 

και εκτός Υγειονοµικής Μονάδας, σε πραγµατικό χρόνο. Η ιχνηλασιµότητα πρέπει να 

διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, 

τελική διάθεση). Ο ανάδοχος πρέπει να συµπεριλαµβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που 

διασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω, καθώς και ότι οι ποσότητες ΕΑΑΜ που παραδόθηκαν 

από την Υγειονοµική Μονάδα παραδόθηκαν στη µονάδα για αποστείρωση. Προτιµάται η 

ψηφιακή τεκµηρίωση της ιχνηλασιµότητας των αποβλήτων εντός και εκτός της Υγειονοµικής 

Μονάδας σε πραγµατικό χρόνο.  

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισµού των αποβλήτων ανά 

Υγειονοµική Μονάδα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλαµβάνει στην προσφορά του 

τον τρόπο που εξασφαλίζει και ελέγχει την απαίτηση αυτή σε πραγµατικό χρόνο. 

 

14). Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης 

ανά πάσα στιγµή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή 

έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλαµβάνει στην προσφορά του 

τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 

 

15) Ο ανάδοχος κατά την πρώτη εβδοµάδα κάθε µήνα θα πρέπει να προσκοµίζει στην 

Υγειονοµική Μονάδα τις «Βεβαιώσεις Αποστείρωσης» κάθε φορτίου ΕΑΑΜ που παρέλαβε και 

επεξεργάστηκε τον προηγούµενο µήνα, καθώς και Βεβαίωση του τελικού αποδέκτη των 

αποστειρωµένων ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ) ότι τα συγκεκριµένα απόβλητα απορρίφθηκαν επιτυχώς.  

 

16) Σε περίπτωση που ο συµµετέχων πρόκειται να συνεργαστεί µε µεταφορική εταιρεία για την 

εκτέλεση µέρους του έργου της µεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο 

αντίγραφο της µεταξύ τους σύµβασης. Η συνεργασία µε την µεταφορική εταιρεία πρέπει να 

πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό δίκαιο.  

 

17) Η µονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να πραγµατοποιεί ελέγχους των ρύπων της προκειµένου να 

αποδεικνύει ότι πληρούνται οι όροι της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 

της µονάδας. 

 

ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΑAΜ 

 

Οι πιθανές µηνιαίες παραγόµενες ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ) προς 

αποστείρωση της Υγειονοµικής Μονάδας «Σισµανόγλειο ΓΝΑ», είναι 9.000Kg/µήνα. 

 

Κατά την περίοδο έκδοσης των παρόντων Τεχνικών προδιαγραφών, η Μονάδα «Αµαλία  

Φλέµιγκ» χρησιµοποιεί τη µέθοδο της αποτέφρωσης για τη διαχείριση των ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ 

&ΜΕΑ)  

 

B .   Σ υ λ λ ο γ ή ,  Μ ε τ α φ ο ρ ά ,  ∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η  –  Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  [ µ ε  τ η  µ έ θ ο δ ο  

τ η ς  α π ο τ έ φ ρ ω σ η ς ]  τ ω ν  Ε π ι κ ί ν δ υ ν ω ν  Α π ο β λ ή τ ω ν  Υ γ ε ι ο ν ο µ ι κ ή ς  

Μ ο ν ά δ α ς  Ε Α Υ Μ  ( Α µ ι γ ώ ς  Μ ο λ υ σ µ α τ ι κ ώ ν - Ε Α Α Μ  κ α ι  Μ ι κ τ ώ ν  

Ε π ι κ ί ν δ υ ν ω ν  Α π ο β λ ή τ ω ν - Μ Ε Α )                       

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
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Η συλλογή, η µεταφορά και η διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ), από το 

ψυκτικό θάλαµο των Υγειονοµικών Μονάδων «Σισµανόγλειο ΓΝΑ» και «Αµαλία Φλέµιγκ», στο 

εξής «Αναθέτουσα Αρχή» στη σταθερή µονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΥΜ) 

µε τη µέθοδο της αποτέφρωσης, θα γίνει σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163/8-5-2012 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και τα Παραρτήµατα αυτής, καθώς και µε κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη 

διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), ώστε να 

διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού «Φύλλο συµµόρφωσης» ως 

προς τα κεφάλαια που ακολουθούν: «ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ» και «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ)». 

 

Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων που θα 

κατατεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να υπάρχει ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται 

το περιεχόµενο κάθε εγγράφου µε την αντίστοιχη αρίθµηση.   

 

Θα αξιολογηθεί θετικά η κατάθεση λίστας των υγειονοµικών µονάδων µε τις οποίες ο υποψήφιος 

ανάδοχος έχει συνεργαστεί, µε στόχο την εξακρίβωση της εµπειρίας στο αντικείµενο. 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ 

 

 Η συλλογή των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), θα γίνεται από 

το προσωπικό της εκάστοτε Υγειονοµικής Μονάδας, σε ειδικούς υποδοχείς σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. Τα διαχωρισµένα ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώµατος, 

ανάλογα µε την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει. Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ 

και ΜΕΑ) τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώµατος [Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 1, ΚΥΑ 

146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. Η συλλογή των ΕΑΥΜ από τους χώρους προσωρινής 

αποθήκευσης της κάθε Υγειονοµικής Μονάδας και η τοποθέτησή τους στο όχηµα µεταφοράς θα 

γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου.  

 

 Για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ [ΕΑΑΜ και 

ΜΕΑ]), απαιτούνται να υποβληθούν µε την προσφορά του συµµετέχοντα, στο εξής «Ανάδοχος», οι 

κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν στον νόµιµο κάτοχο της άδειας µεταφοράς 

των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) που θα υποβάλλει προσφορά 

µόνος του ή συµµετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:  

 

1) Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η συλλογή, 

µεταφορά, τυχόν προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ, από την κάθε Υγειονοµική Μονάδα προς τη 

Μονάδα επεξεργασίας. 

 

 

2) ∆ιαπεριφερειακή Άδεια. Για τη συλλογή και µεταφορά ΕΑΥΜ εκτός των Υ.Μ απαιτείται άδεια, 

η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 

και της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Ν.4042/2012. 

 

3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς 

ΕΑΥΜ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της µεταφοράς των ΕΑΥΜ 

που παράγονται από τις προαναφερόµενες Υγειονοµικές Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα 
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Αρχή σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και ότι διαθέτει το 

απαιτούµενο εκπαιδευµένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της µεταφοράς των ΕΑΥΜ της 

Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012).  

 

4) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος πρόκειται να συνεργαστεί µε µεταφορική εταιρεία για 

την εκτέλεση µέρους του έργου της µεταφοράς των αποβλήτων, απαιτείται να καταθέσει γνήσιο 

αντίγραφο της µεταξύ τους σύµβασης.  

 

5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς 

ΕΑΥΜ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήµατα µεταφοράς, τα οποία 

είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° C, δεν φέρουν µηχανισµό 

συµπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή µεταφορά των ΕΑΥΜ, µπορούν να πλένονται και να 

απολυµαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατοµική προστασία του οδηγού και 

των χειριστών και ότι πληρούν τα απαιτούµενα της Παραγράφου 2.2 του Κεφαλαίου 2 του 

Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

Τα οχήµατα µεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να διαθέτουν σύστηµα καταγραφής των ποσοτήτων ΕΑΥΜ 

που εισάγονται και εξάγονται από αυτά (Ε.Π.Υ 5081/4-7-2012). Η ζύγιση γίνεται µε ηλεκτρονική 

ζυγαριά, η οποία ενηµερώνει σε πραγµατικό χρόνο το σύστηµα καταγραφής που διαθέτει το όχηµα. 

Να περιγραφεί  ο τρόπος που διασφαλίζονται τα παραπάνω. 

Ο ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει τουλάχιστον τον εξαµηνιαίο ή τον ετήσιο έλεγχο των 

θερµοµέτρων και του λοιπού καταγραφικού εξοπλισµού µε την τήρηση σχετικού αρχείου. Μπορεί 

να απαιτηθεί και σε άλλη χρονική στιγµή. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να απαιτήσει την 

τεκµηρίωση της τήρησης του σχετικού αρχείου. 

   

6) Βεβαίωση αποδοχής αποβλήτων από τον αποδέκτη των ΕΑΥΜ, για την επεξεργασία 

(αποτέφρωση) και διάθεσή τους. Η αδειοδοτηµένη µονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων 

Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ [ΕΑΑΜ και ΜΕΑ]) βεβαιώνει ότι συνεργάζεται µε την εταιρεία 

µεταφοράς και ότι δέχεται προς επεξεργασία τα Μολυσµατικά Απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, 

από την αδειοδοτηµένη εταιρεία µεταφοράς ΕΑΥΜ, µε συνηµµένα αντίγραφα: 

6α) την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 

6β) την άδεια λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας ΕΑΥΜ σε ισχύ 

6γ) οποιεσδήποτε άλλες άδειες / εγκρίσεις σχετικές µε τη διαχείριση ΕΑΥΜ διαθέτει η εταιρεία 

επεξεργασίας/διάθεσης.  

6δ) της ονοµαστικής κατάστασης του προσωπικού του αναδόχου, που υπηρετεί στη µονάδα 

επεξεργασίας. Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, εξειδικευµένο και να 

διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το Ελληνικό κράτος στις 

περιπτώσεις αυτές. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί σε κάθε χρονική στιγµή να απαιτήσει  

γνωστοποίηση-ενηµέρωση των στοιχείων εκπαίδευσης του προσωπικού, που ασχολείται µε την 

µεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων.  

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει µελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής – µεταφοράς, 

των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ΕΑΥΜ, των σταθµών µεταφόρτωσης, σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

  

7) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Υγειονοµικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) µε ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και 

κάλυψης ζηµιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΚΥΑ 

146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). Το Ασφαλιστήριο θα καλύπτει όλα τα στάδια µεταφοράς - 

διαχείρισης των ΕΑΥΜ. Το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του 

αναδόχου, ο οποίος αναλαµβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. 
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8) Σύµβαση του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ µε πιστοποιηµένο Σύµβουλο 

Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B') και την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και όπως προβλέπεται 

στο τµήµα 1.8.3 της ADR (Accord European Relatif aux Transport International des Marchandises 

Dangereuses par Route-∆ιεθνής Συνθήκη Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών Οδικώς). 

 

9) Άδεια κυκλοφορίας και Ασφαλιστήριο συµβόλαιο των Οχηµάτων, στην οποία σαφώς να 

αναφέρεται η χρήση τους για µεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων, καθώς και τα αναγκαία 

πιστοποιητικά ADR και ATP. Τα οχήµατα µεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 

άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ΥΑ 11383/840/2007 

«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – 

µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ309/Β΄/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 

Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ948/ Β΄/2008), και σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό πρωτ. 

Α3/28216/2567 από 21-5-2009.  

 

10) Πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την 

µεταφορά των ΕΑΥΜ, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών µε την εταιρεία 

(αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕ∆ και ΑΠ∆ ΙΚΑ τελευταίου τριµήνου). Σε περίπτωση µεταβολών 

(προσλήψεις-απολύσεις-παραιτήσεις) απαιτείται σχετική ενηµέρωση.  

 

Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύµβασης, απαιτείται η προσκόµιση στοιχείων 

τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελµατικού 

διπλώµατος οδήγησης. 

 

11) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής της αδειοδοτηµένης εταιρείας µεταφοράς 

ΕΑΥΜ, µε την οποία θα δεσµεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο φορτηγά ψυγεία 

πιστοποιηµένα κατά ADR και δύο (2) οδηγούς πιστοποιηµένους κατά ADR καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύµβασης. 

 

12) Ο νόµιµος κάτοχος της άδειας συλλογής – µεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τη συλλογή - µεταφορά - προσωρινή 

αποθήκευση - επεξεργασία - τελική διάθεση των  Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικής Μονάδας 

(ΕΑΥΜ).  

 

13) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012)  µε τα Παραρτήµατα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήµερα.  

 

14) Η συχνότητα φόρτωσης των κυτίων κόκκινου ή/και κίτρινου  χρώµατος 40 λίτρων (διαστάσεων 

περίπου30Χ30Χ50 cm [Μ-Π-Υ]) ή σπανιότερα των 60 λίτρων, από τον ψυκτικό θάλαµο 

προσωρινής φύλαξης ΕΑΥΜ κάθε Υγειονοµικής Μονάδας, θα γίνεται ως εξής: 

● Στις εγκαταστάσεις της Νοσοκοµειακής Μονάδας «Σισµανόγλειο», ΤΚ.15126 ΜΑΡΟΥΣΙ κάθε 

∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 07:00π.µ.-14:00µ.µ. Ανάλογα µε την πληρότητα 

του ψυκτικού θαλάµου µπορεί να ζητηθεί επιπλέον ηµέρα ή δροµολόγιο συλλογής και µεταφοράς 

ΕΑΥΜ.  

●  Στις εγκαταστάσεις της Νοσοκοµειακής Μονάδας «Αµαλία Φλέµιγκ», ΤΚ.15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

κάθε ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 07:00π.µ.-14:00µ.µ. Ανάλογα µε την 

πληρότητα του ψυκτικού θαλάµου µπορεί να ζητηθεί επιπλέον ηµέρα ή δροµολόγιο συλλογής και 

µεταφοράς ΕΑΥΜ.  
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● Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα της ΚΥΑ 146163/2012 

{(ΦΕΚ1537/2012). 

● Σε έκτακτες περιπτώσεις επίσης ο ανάδοχος να διαθέτει τροχήλατους ειδικούς κάδους δευτερογενούς 

συσκευασίας των ΕΑΥΜ για την σύννοµη και ασφαλή οδική µεταφορά των αποβλήτων εκτός 

Υ.Μ. Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται από την Υ.Μ σε κατάλληλους 

πρωτογενείς περιέκτες και οι κάδοι (δευτερογενείς περιέκτες), θα διατίθενται για την εκτέλεση του 

έργου συλλογής - µεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση. 
● Οποιαδήποτε συνεννόηση µε την εταιρεία µεταφοράς – διαχείρισης θα γίνεται από το Αυτοτελές Τµήµα 

Επιστασίας και Ιµατισµού του Νοσοκοµείου. 

   

15) Η ζύγιση γίνεται µε ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενηµερώνει σε πραγµατικό χρόνο το 

σύστηµα καταγραφής που διαθέτει το όχηµα. Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα σε όλα τα 

στάδια (συλλογή, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλαµβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη 

των παραπάνω. Η ζύγιση των ΕΑΥΜ γίνεται από τον ανάδοχο παρουσία Επιτροπής της 

Υγειονοµικής Μονάδας.  

• Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκοµείου βαρύνουν τον ανάδοχο.  Επιπλέον, ο ανάδοχος 

πρέπει να αποδεικνύει τον εξαµηνιαίο ή ετήσιο έλεγχο της ζυγαριάς, των θερµοµέτρων και του 

λοιπού καταγραφικού εξοπλισµού του µε την τήρηση ειδικού αρχείου. 

•  Η τιµολόγηση θα γίνεται µετά το πέρας κάθε δροµολογίου ή στο τέλος κάθε µήνα ανεξάρτητα 

από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης των δροµολογίων, κατόπιν συνεννόησης. 

 

16)  Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των Επικινδύνων Αποβλήτων της Υγειονοµικής Μονάδας 

(ΕΑΥΜ) θα διεξάγει έλεγχο µε κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Θα 

ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο µε ραδιενεργό υλικό 

που δεν είναι εντός των προβλεπόµενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου >3 X ραδιενέργεια 

περιβάλλοντος), το κιβώτιο δεν παραλαµβάνεται και παραµένει στην Υγειονοµική Μονάδα. 

Επίσης, πρέπει να εφαρµόζονται τα οριζόµενα από την ΕΕΑΕ και για κάθε εγκατάσταση 

επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 

 

17) Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτηµα Ι, 

Κεφάλαιο 6}, το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» 

συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε εργασία συλλογής και µεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, 

(άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012). Το ανωτέρω έντυπο παρατίθεται στην παράγραφο 6.2 του 

Κεφαλαίου 6 του Παρατήµατος Ι της ΚΥΑ 146163/2012 και έχει την ίδια µορφή µε το έντυπο 

αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, λαµβάνοντας 

υπόψη και τα αναφερόµενα στο Νόµο 4042/2012. Για τη συµπλήρωσή του έντυπου αναγνώρισης 

ακολουθούνται τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006. 

 

Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υγειονοµικής Μονάδας και ο µεταφορέας 

συµπληρώνουν τα στοιχεία του έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν, σε τέσσερα  (4) 

αντίγραφα. Ένα αντίγραφο παραµένει στην Υ.Μ. προκειµένου να διασφαλίζεται η ανωτέρω 

διαδικασία και ο µεταφορέας παραλαµβάνει τα τρία αντίγραφα τα οποία θα συµπληρωθούν και 

υπογραφούν από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Ένα από τα 

υπογεγραµµένα αντίγραφα επιστρέφεται στον υπεύθυνο αποθήκευσης της Υγειονοµικής Μονάδας.   

 

18) Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχηµα, ή βλάβης ή συντήρησης των οχηµάτων µεταφοράς, ο 

ανάδοχος να φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων σε 

θερµοκρασίες µικρότερες ή ίσες µε 5
ο
C. 
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19) Κατά την περίπτωση όπου ο «Ανάδοχος» πραγµατοποιεί αποθήκευση / µεταφόρτωση εκτός της 

ΥΜ: 

• Για την αποθήκευση εκτός της ΥΜ ισχύει ότι και για την αποθήκευση εντός της ΥΜ ανά 

κατηγορία αποβλήτων (ΚΥΑ 146163/2012), όµως ως µέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπολογίζεται 

αθροιστικά και ο χρόνος αποθήκευσης εντός της ΥΜ.  

• Για τη µεταφόρτωση, ως Σταθµοί Μεταφόρτωσης ΕΑΥΜ θεωρούνται οι σταθερές εγκαταστάσεις 

(αποθήκες) εκτός ΥΜ, στις οποίες πραγµατοποιείται συγκέντρωση των ΕΑΥΜ, πριν αυτά 

οδηγηθούν για περαιτέρω διαχείριση. Για τις σταθερές εγκαταστάσεις ισχύουν τα αναφερόµενα 

στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

20) Σε περίπτωση διασυνοριακής µεταφοράς ΕΑΥΜ, εκείνη θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 

κείµενες σχετικές διατάξεις και εξειδικεύεται µε τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 

της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ1537/2012). 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ) 

 

Για τη ∆ιαχείριση - επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ 

[ΕΑΑΜ και ΜΕΑ]), µε τη µέθοδο της αποτέφρωσης απαιτούνται να υποβληθούν µε την προσφορά 

του συµµετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόµιµο κάτοχο της 

άδειας επεξεργασίας των ΕΑΥΜ, που θα υποβάλλει προσφορά µόνος του ή συµµετέχων σε 

Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρεία συλλογής – µεταφοράς που διαθέτει σύµβαση µε 

πιστοποιηµένη εταιρεία επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 

 

Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ) θα πρέπει να εξεργάζονται σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες Τεχνικές Προδιαγραφές στο Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 4, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

 

 

1) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α΄/2011), την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/2012) και τα προβλεπόµενα της ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

 

 

2) Πλήρη τεχνικά στοιχεία µονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της 

εγκατάστασης (διάγραµµα ροής), κατηγορίες και ποσότητες των προς επεξεργασία αποβλήτων, 

αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, κύκλος λειτουργίας της εγκατάστασης (ηµέρες ανά εβδοµάδα, ώρες 

λειτουργίας ανά ηµέρα, βάρδιες), εκπαίδευση προσωπικού, στοιχεία υπεύθυνου λειτουργίας καθώς 

και ότι άλλο προβλέπεται από την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ791/Β΄/2006) όπως εκάστοτε 

ισχύει και αποτελεί περιεχόµενο της ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και την ΚΥΑ 

146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012).  

 

Ιδιαίτερα πρέπει να υποβληθούν:  

• Άδεια λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας αποτέφρωσης. 

• Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι η εταιρεία διαχείρισης - επεξεργασίας εφαρµόζει τεχνολογίες που 

αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 

• Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης της µονάδας επεξεργασίας. 

• Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) µε περιγραφή, τεχνικά στοιχεία, φωτογραφίες κ.λπ. του εξοπλισµού 

επεξεργασίας των αποβλήτων.  

• Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού.  

• Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001. 
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• Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά µε την τήρηση όλων των προτύπων που αναφέρονται στην 

Ελληνική Νοµοθεσία ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

• Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, εξειδικευµένο. Η Αναθέτουσα 

Αρχή µπορεί σε κάθε χρονική στιγµή να απαιτήσει  γνωστοποίηση-ενηµέρωση του αριθµού και των στοιχείων 

εκπαίδευσης εκάστου από το προσωπικό που ασχολείται µε την µεταφορά και την επεξεργασία των 

αποβλήτων.  

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει µελέτη οργάνωσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΕΑΥΜ σύµφωνα 

µε το Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

 

3) Η µονάδα επεξεργασίας να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες ασφαλούς λειτουργίας, όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012. 

Το προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη µονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και 

εξειδικευµένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις 

περιπτώσεις αυτές.  

 

4) Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αποτέφρωσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τα προβλεπόµενα µέτρα, όρους, 

περιορισµούς και οριακές τιµές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της κοινής 

υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β/2005) «Μέτρα και όροι για το περιορισµό της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

5) Η µονάδα αποτέφρωσης πρέπει να έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, εξοπλιστεί και να λειτουργεί κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε η θερµοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά την αποτέφρωση των αποβλήτων να αυξάνεται µε 

ελεγχόµενο και οµοιογενή τρόπο και ακόµη και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες στους 850
ο
C, µετρούµενη στο 

εσωτερικό τοίχωµα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σηµείο του θαλάµου καύσης, για δύο δευτερόλεπτα. Εάν 

αποτεφρώνονται ΕΑ που περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχων οργανικών ουσιών, εκφρασµένων σε χλώριο, η 

θερµοκρασία πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στους 1100
ο
C επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρµογή της µεθόδου (σχεδιασµός και συνθήκες λειτουργίας) των 

εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο Άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 

(ΦΕΚ759/Β΄/2005), όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στη ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

 

6) Κάθε γραµµή αποτέφρωσης της µονάδας αποτέφρωσης πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε έναν τουλάχιστον 

εφεδρικό καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία µόλις η θερµοκρασία των καυσαερίων, µετά 

την τελευταία διοχέτευση του αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους 850
ο
C ή τους 1100

ο
C κατά περίπτωση. Οι εν 

λόγω καυστήρες χρησιµοποιούνται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής της διαδικασίας καύσης για να 

εξασφαλίζεται η διατήρηση της ελάχιστης θερµοκρασίας των 850
ο
C ή των 1100

ο
C κατά περίπτωση σε όλη τη 

διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόµη στο θάλαµο καύσης άκαυστα απόβλητα. 

Ισχύουν τα προβλεπόµενα της ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ759/Β΄/2005) όπως εκάστοτε ισχύει, και της ΚΥΑ 

146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012. 

 

7) Το σύστηµα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασµένο κατά τρόπο ώστε να απολυµαίνεται εύκολα, να 

εµποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης και να παρεµποδίζεται η παραµόρφωση των δοχείων των 

αποβλήτων - όπου αυτά χρησιµοποιούνται - προ της εισόδου τους στο θάλαµο καύσεως.  

 

8) Οι θάλαµοι καύσης πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον µε το 

1/10 της ωριαίας δυναµικότητας της εγκατάστασης. 

Το υλικό κατασκευής των θαλάµων καύσης και µετάκαυσης θα πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε διαβρωτικά 

απόβλητα ή αέρια και σε θερµικά σοκ. 
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Το άνοιγµα της εισόδου θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο ώστε να επιτρέπει τη φόρτωση πακεταρισµένων 

αποβλήτων. 

  

9) Η αποτέφρωση ΕΑΥΜ εφαρµόζεται σε σταθερές µονάδες επεξεργασίας. 

 

10) Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και να ρυθµίζεται από µία κεντρική κονσόλα, µε συνεχή 

επίδειξη και καταγραφή των παραµέτρων λειτουργίας. 

 

11) Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τα προβλεπόµενα στο 

Άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1177/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης και τα 

ακόλουθα: 

11.1) 

 

 

 

11.2) 

 

11.3) 

11.4) 

11.5) 

 

11.6) 

 

 

 

11.7) 

Συγκεκριµένο διάγραµµα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερµοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο 

παραµονής των δηµιουργούµενων απαερίων στη συγκεκριµένη θερµοκρασία αποτέφρωσης, 

αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, µέγιστο 

φορτίο που µπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο συγκεκριµένος κατά περίπτωση εξοπλισµός. 

Έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερµοκρασίας των απαερίων στο θάλαµο καύσης και 

µετάκαυσης του αποτεφρωτήρα. 

Ηµερήσια καταγραφή της ποσότητας των αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν. 

Ετήσιο έλεγχο των θερµοµέτρων, µανοµέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισµού. 

Κατάρτιση σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτου ανάγκης τοποθετηµένο σε διακριτό σηµείο στο 

χώρο της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων. 

Πρόβλεψη αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων, για 5 τουλάχιστον ηµέρες σε 

θερµοκρασία ≤5
ο
C σε κατάλληλους χώρους, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 3 του 

Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012), είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε 

λόγω βλάβης της µονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης. 

Οι φορείς λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλουν να τηρούν βιβλία καθηµερινής λειτουργίας 

και ελέγχου της εγκατάστασης. Με βάση τα βιβλία αυτά, καταρτίζεται ετήσια έκθεση. 

Η ετήσια έκθεση που καταρτίζουν οι φορείς λειτουργίας θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 

• Ποσότητες, κατηγορίες και κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που υπέστησαν επεξεργασία µε 

αποτέφρωση. 

• Τόπος / χώρος διάθεσης των ξηρών υπολειµµάτων. 

• Αποτελέσµατα των ειδικών ελέγχων και των µετρήσεων. 

• Ειδικότερα συµβάντα (κυρίως αστοχίες) – αντιµετώπιση των συµβάντων. 

 

Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης 

ανά πάσα στιγµή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη 

συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλαµβάνει στην 

προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 

 

Η ιχνηλασιµότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, µεταφορά, προσωρινή 

αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση). 
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12) Τα λεπτοµερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των στοιχείων των 

αναλύσεων και µετρήσεων των διενεργουµένων ελέγχων, της επεξεργασίας τους και της αξιολόγησής τους, καθώς 

και τα συνοδευτικά των φορτίων έγγραφα, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία της εγκατάστασης. 

 

13) Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 6}, το 

«Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε 

εργασία συλλογής και µεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 

146163/2012. Το ανωτέρω έντυπο παρατίθεται στην παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου 6 του Παρατήµατος Ι της 

ΚΥΑ 146163/2012 και έχει την ίδια µορφή µε το έντυπο αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9 της κοινής υπουργικής 

απόφασης 24944/1159/2006, λαµβάνοντας υπόψη και τα αναφερόµενα στο Νόµο 4042/2012. Για τη συµπλήρωσή 

του έντυπου αναγνώρισης ακολουθούνται τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 

24944/1159/2006. 

 

Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υγειονοµικής Μονάδας και ο µεταφορέας συµπληρώνουν τα στοιχεία 

του έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν, σε τρία (3) αντίγραφα. Ο µεταφορέας παραλαµβάνει και τα τρία 

αυτά αντίγραφα προκειµένου να συµπληρωθούν και υπογραφούν από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης 

επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Στη συνέχεια ο µεταφορέας επιστρέφει ένα υπογεγραµµένο αντίγραφο στον υπεύθυνο 

αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της ΥΜ, διατηρεί ο ίδιος στα αρχεία του το δεύτερο και το τρίτο το διατηρεί ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 

 

14) Η δειγµατοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συµπεριλαµβανοµένων των διοξινών και των φουρανίων, 

καθώς και οι µετρήσεις µε µεθόδους αναφοράς για τη βαθµονόµηση των αυτόµατων συστηµάτων µετρήσεων, 

διεξάγονται όπως ορίζουν τα πρότυπα CEN. Εάν δεν υπάρχουν τα πρότυπα CEN, ισχύουν τα πρότυπα ISO, εθνικά 

ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας. Η χωροθέτηση 

των σηµείων δειγµατοληψίας ή µετρήσεων καθώς και ο προσδιορισµός των διαδικασιών δειγµατοληψίας και 

µετρήσεων, περιλαµβάνονται και αποτελούν αντικείµενο της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

 

Σχετικά µε τις τεχνικές µετρήσεων ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ της κοινής υπουργικής 

απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

15) Για τις οριακές τιµές ατµοσφαιρικών εκποµπών ισχύουν τα προβλεπόµενα στα άρθρα 7 και 11 και στο 

παράρτηµα V της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

16) Η διαχείριση υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισµό των καυσαερίων. Για την διαχείριση των 

υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισµό των καυσαερίων ισχύουν τα προβλεπόµενα στα άρθρα 8 

και 11 και στο παράρτηµα IV της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

17) Για τα ξηρά υπολείµµατα ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 

22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, ισχύουν τα εξής: 

Τα ξηρά υπολείµµατα από την αποτέφρωση των αποβλήτων ανήκουν στην κατηγορία 19 01 του ΕΚΑ, «απόβλητα 

από την καύση ή την πυρόλυση αποβλήτων» και κατατάσσονται σε εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ ανάλογα µε την 

σύσταση και την προέλευσή τους. Για την κατηγοριοποίηση των υπολειµµάτων πρέπει να διενεργούνται 

δειγµατοληψίες και αναλύσεις για τον προσδιορισµό των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων καθώς και του 

ρυπογόνου φορτίου τους. 

Για την δειγµατοληψία χρησιµοποιείται το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 «Χαρακτηρισµός αποβλήτων − 

∆ειγµατοληψία αποβλήτων υλικών − Πλαίσιο για την προετοιµασία και εφαρµογή ενός σχεδίου δειγµατοληψίας». 

Στις µονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πραγµατοποιούνται µετρήσεις στα υπολείµµατα, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο Άρθρο 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1177/2005. 

Η διαχείριση που εφαρµόζεται εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των υπολειµµάτων ως επικίνδυνα ή µη 

επικίνδυνα. 
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Αν η περαιτέρω διαχείριση αφορά διάθεση σε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής, λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις της 

απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 

υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ», όπως εκάστοτε 

ισχύουν. 

 

18).  Σε περίπτωση που ο συµµετέχων πρόκειται να συνεργαστεί µε µεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση µέρους 

του έργου της µεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της µεταξύ τους 

σύµβασης. Η συνεργασία µε την µεταφορική εταιρεία πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει 

το εθνικό δίκαιο.  

 

ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ) 

 

Οι πιθανές µηνιαίες παραγόµενες ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) προς αποτέφρωση, των 

Υγειονοµικών Μονάδων «Σισµανόγλειο ΓΝΑ» και «Αµαλία Φλέµιγκ», είναι  16.000Kg/µήνα. 

Σε περίπτωση επιλογής της αποτέφρωσης και για τα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΕΑΑΜ), τότε οι πιθανές µηνιαίες 

παραγόµενες ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ) προς αποτέφρωση, των Υγειονοµικών 

Μονάδων «Σισµανόγλειο ΓΝΑ» και «Αµαλία Φλέµιγκ», είναι 25.000 Kg/µήνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ –  ΕΕΕΣ  

 

Επισυνάπτεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ –  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Ο πίνακας που ακολουθεί θα συμπληρωθεί από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς και θα 

υποβληθεί επί ποινής αποκλεισμού σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένος στον υποφάκελο 

«δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνική προσφορά». 

Επεξήγηση των στηλών του πίνακα: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι , υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. ΣΤΗΛΗ: ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Η λέξη ΝΑΙ σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους 

χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει 

να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει 

επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού. 

3. ΣΤΗΛΗ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στα κελιά της στήλης αυτή σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει την 

ένδειξη ΄΄ΝΑΙ ΄΄ εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η 

συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη ΄΄ΟΧΙ΄΄ σε αντίθετη περίπτωση. 

4. ΣΤΗΛΗ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί ,σε άλλα σημεία της 

προσφοράς τεχνικά φυλλάδια , εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λ.π. από τα 

οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της 

προσφοράς. Ανάλογα φαίνεται οτιδήποτε ζητείται (Βεβαίωση, μελέτη, δήλωση, πρόγραμμα, 

πιστοποίηση κ.λ.π.). 

Επισημαίνεται ότι απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της 
προδιαγραφής. 

Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες της τεχνικής προσφοράς. Γενικές 

αναφορές ή ασαφείς παραπομπές αποτελούν λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) ΕΑΑΜ 

Α.1. ΣΥΛΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει και να υποβάλλει τις κάτωθι άδειες και 

λοιπά δικαιολογητικά που θα αφορούν στο νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς 

αφορούν των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) που θα υποβάλλει 

προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:  

NAI     

1. Η συλλογή των ΕΑΑΜ από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της κάθε 

Υγειονομικής Μονάδας και η τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς θα γίνεται από το 

προσωπικό του αναδόχου. 

ΝΑΙ     

2. Πλήρη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η συλλογή, μεταφορά, τυχόν 

προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ, από την κάθε Υγειονομική Μονάδα προς τη Μονάδα 

επεξεργασίας. 

ΝΑΙ     
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3. Διαπεριφερειακή Άδεια. Για τη συλλογή και μεταφορά ΕΑΥΜ εκτός των Υ.Μ απαιτείται 

άδεια, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Ν.4042/2012. 

ΝΑΙ     

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας 

μεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της 

μεταφοράς των ΕΑΥΜ που παράγονται από τις προαναφερόμενες Υγειονομικές Μονάδες 

που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να 

εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους 

όρους της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ     

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική 

εταιρεία για την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, απαιτείται να 

καταθέσει γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης. 

ΝΑΙ     

6α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας 

μεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήματα 

μεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° 

C, δεν φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των ΕΑΥΜ, 

μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για 

την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών και ότι πληρούν τα απαιτούμενα της 

Παραγράφου 2.2 του Κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ     

6β.Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να διαθέτουν σύστημα καταγραφής των 

ποσοτήτων ΕΑΥΜ που εισάγονται και εξάγονται από αυτά (Ε.Π.Υ 5081/4-7-2012). Η ζύγιση 

γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το σύστημα 

καταγραφής που διαθέτει το όχημα. Να περιγραφεί  ο τρόπος που διασφαλίζονται τα 

παραπάνω. 

NAI     

6γ. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει τουλάχιστον τον εξαμηνιαίο ή τον 

ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων και του λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού με την τήρηση 

σχετικού αρχείου. Μπορεί να απαιτηθεί και σε άλλη χρονική στιγμή. Η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί να απαιτήσει την τεκμηρίωση της τήρησης του σχετικού αρχείου. 

NAI     

7. Βεβαίωση αποδοχής αποβλήτων από τον αποδέκτη των ΕΑΥΜ, για την επεξεργασία 

(αποστείρωση) και διάθεσή τους. Η αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)  βεβαιώνει  ότι συνεργάζεται με την εταιρεία 

μεταφοράς και ότι δέχεται προς επεξεργασία τα Μολυσματικά Απόβλητα της Αναθέτουσας 

Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΕΑΥΜ, με συνημμένα αντίγραφα: 

ΝΑΙ     

7α) την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ΝΑΙ     

7β) την άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ σε ισχύ ΝΑΙ     

7γ) οποιεσδήποτε άλλες άδειες/ εγκρίσεις σχετικές με τη διαχείριση ΕΑΥΜ διαθέτει η 

εταιρεία επεξεργασίας/διάθεσης.  
ΝΑΙ     

7δ) της ονομαστικής κατάστασης του προσωπικού του αναδόχου, που υπηρετεί στη 

μονάδα επεξεργασίας.  
ΝΑΙ     

7ε) Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και να διαθέτει 

τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το Ελληνικό κράτος στις 

περιπτώσεις αυτές. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε κάθε χρονική στιγμή να απαιτήσει  

γνωστοποίηση- ενημέρωση των στοιχείων εκπαίδευσης του προσωπικού, που ασχολείται 

με την μεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων. 

ΝΑΙ     

8. Μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής- μεταφοράς, των εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης ΕΑΥΜ, των σταθμών μεταφόρτωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, 

Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

ΝΑΙ     

9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της 

αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ, σύμφωνα 

με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). Το Ασφαλιστήριο θα καλύπτει όλα τα 

στάδια μεταφοράς - διαχείρισης των ΕΑΥΜ.  

ΝΑΙ     
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10. Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ με πιστοποιημένο 

Σύμβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα 

με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B') και την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και 

όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3 της ADR (Accord European Relatif aux Transport 

International des Marchandises Dangereuses par Route-Διεθνής Συνθήκη Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Υλικών Οδικώς). 

ΝΑΙ     

11. Άδεια κυκλοφορίας και Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των Οχημάτων, στην οποία σαφώς 

να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων, καθώς και τα 

αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP. Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι 

εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 

ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε 

κατόχους άδειας συλλογής- μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ309/Β΄/7−3−07), 

όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ948/ Β΄/2008), και 

σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό πρωτ.Α3/28216/2567 από 21-5-2009.  

ΝΑΙ     

12α. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση 

στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και 

επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης. 

ΝΑΙ     

12β. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν 

την μεταφορά των ΕΑΥΜ, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την 

εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Σε περίπτωση 

μεταβολών (προσλήψεις-απολύσεις-παραιτήσεις) απαιτείται σχετική ενημέρωση.  

ΝΑΙ     

13. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής της αδειοδοτημένης εταιρείας 

μεταφοράς ΕΑΥΜ, με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο φορτηγά 

ψυγεία πιστοποιημένα κατά ADR και δύο (2) οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης. 

ΝΑΙ     

14. Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής- μεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τη συλλογή- μεταφορά- 

προσωρινή αποθήκευση- επεξεργασία- τελική διάθεση των Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Υγειονομικής Μονάδας Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ). 

ΝΑΙ     

15. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012)  με τα Παραρτήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα. 

ΝΑΙ     

16. Η συχνότητα φόρτωσης των κυτίων κίτρινου χρώματος 40 λίτρων (διαστάσεων 

περίπου30Χ30Χ50 cm [Μ-Π-Υ]) ή σπανιότερα των 60 λίτρων, από τον ψυκτικό θάλαμο 

προσωρινής φύλαξης ΕΑΥΜ κάθε Υγειονομικής Μονάδας, θα γίνεται ως εξής 

      

16α. Στις εγκαταστάσεις της Νοσοκομειακής Μονάδας «Σισμανόγλειο», ΤΚ.15126 ΜΑΡΟΥΣΙ 

κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 07:00π.μ.-14:00μ.μ. Ανάλογα με την 

πληρότητα του ψυκτικού θαλάμου μπορεί να ζητηθεί επιπλέον ημέρα ή δρομολόγιο 

συλλογής και μεταφοράς ΕΑΑΜ.   

ΝΑΙ     

16β. Στις εγκαταστάσεις της Νοσοκομειακής Μονάδας «Αμαλία Φλέμιγκ», ΤΚ.15127 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ, εφόσον ξεκινήσει διαδικασία ξεχωριστής συλλογής ΕΑΑΜ για αποστείρωση, 

κάθε Τρίτη και Πέμπτη κατά τις ώρες 07:00π.μ.-14:00μ.μ. Ανάλογα με την πληρότητα του 

ψυκτικού θαλάμου μπορεί να ζητηθεί επιπλέον ημέρα ή δρομολόγιο συλλογής και 

μεταφοράς ΕΑΑΜ.  

ΝΑΙ     

16γ. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 

146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012). 
ΝΑΙ     

16δ. Σε έκτακτες περιπτώσεις επίσης ο ανάδοχος να διαθέτει τροχήλατους ειδικούς 

κάδους δευτερογενούς συσκευασίας των ΕΑΑΜ για την σύννομη και ασφαλή οδική 

μεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα 

συσκευάζονται από την Υ.Μ σε κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες και οι κάδοι 

(δευτερογενείς περιέκτες), θα διατίθενται για την εκτέλεση του έργου συλλογής - 

μεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

ΝΑΙ     

17α. Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο 

το σύστημα καταγραφής που διαθέτει το όχημα. Πρέπει να διασφαλίζεται η 

ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, 

επεξεργασία, τελική διάθεση). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην 

προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. Η ζύγιση των 

ΕΑΑΜ γίνεται από τον ανάδοχο παρουσία Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας.  

ΝΑΙ     
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17β. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο.  Επιπλέον, ο 

ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει τον εξαμηνιαίο ή ετήσιο έλεγχο της ζυγαριάς, των 

θερμομέτρων και του λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού του με την τήρηση ειδικού 

αρχείου. 

ΝΑΙ     

17γ.  Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου ή στο τέλος κάθε μήνα 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία πραγματοποίησης των δρομολογίων, κατόπιν 

συνεννόησης. 

ΝΑΙ     

18. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των Επικινδύνων Αποβλήτων της Υγειονομικής 

Μονάδας θα διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Θα 

ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με 

ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου 

>3 X ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και παραμένει στην 

Υγειονομική Μονάδα. Επίσης, πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την ΕΕΑΕ και για 

κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 

ΝΑΙ     

19. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτημα Ι, 

Κεφάλαιο 6}, το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 

αποβλήτων» συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του 

εθνικού χώρου, (άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012). Το ανωτέρω έντυπο παρατίθεται στην 

παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου 6 του Παρατήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012 και έχει την 

ίδια μορφή με το έντυπο αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 

24944/1159/2006, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στο Νόμο 4042/2012. Για τη 

συμπλήρωσή του έντυπου αναγνώρισης ακολουθούνται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 9 της 

κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006. 

Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υγειονομικής Μονάδας και ο μεταφορέας 

συμπληρώνουν τα στοιχεία του έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν, σε τέσσερα  (4) 

αντίγραφα. Ένα αντίγραφο παραμένει στην Υ.Μ. προκειμένου να διασφαλίζεται η 

ανωτέρω διαδικασία και ο μεταφορέας παραλαμβάνει τα τρία αντίγραφα τα οποία θα 

συμπληρωθούν και υπογραφούν από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης επεξεργασίας 

ΕΑΥΜ. Ένα από τα υπογεγραμμένα αντίγραφα επιστρέφεται στον υπεύθυνο αποθήκευσης 

της Υγειονομικής Μονάδας. 

ΝΑΙ     

20. Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχημα, ή βλάβης ή συντήρησης των οχημάτων μεταφοράς, ο 

ανάδοχος να φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των 

αποβλήτων σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 5οC. 

ΝΑΙ     

21. Κατά την περίπτωση όπου ο «Ανάδοχος» πραγματοποιεί αποθήκευση / μεταφόρτωση 

εκτός της ΥΜ: 

• Για την αποθήκευση εκτός της ΥΜ ισχύει ότι και για την αποθήκευση εντός της ΥΜ ανά 

κατηγορία αποβλήτων (ΚΥΑ 146163/2012), όμως ως μέγιστος χρόνος αποθήκευσης 

υπολογίζεται αθροιστικά και ο χρόνος αποθήκευσης εντός της ΥΜ.  

    

• Για τη μεταφόρτωση, ως Σταθμοί Μεταφόρτωσης ΕΑΥΜ θεωρούνται οι σταθερές 

εγκαταστάσεις (αποθήκες) εκτός ΥΜ, στις οποίες πραγματοποιείται συγκέντρωση των 

ΕΑΥΜ, πριν αυτά οδηγηθούν για περαιτέρω διαχείριση. Για τις σταθερές εγκαταστάσεις 

ισχύουν τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006, όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ 

    

22. Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς ΕΑΥΜ, εκείνη θα πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τις κείμενες σχετικές διατάξεις και εξειδικεύεται με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

του άρθρου 5 της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ1537/2012). 

ΝΑΙ     

23. Αριθμός καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ΝΑΙ     

Α.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ 

Για την Διαχείριση- επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών 

(ΕΑΑΜ), με τη μέθοδο της αποστείρωσης απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά 

του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο 

κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή 

συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρεία συλλογής- μεταφοράς που 

διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρεία επεξεργασίας ΕΑΑΜ: 

 ΝΑΙ     

1. Τα προς αποστείρωση ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ) θα πρέπει να εξεργάζονται σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της 

μεθόδου στο Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

ΝΑΙ     

2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 

(ΦΕΚ 209/Α΄/2011), την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/2012) και τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 

146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ     
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3. Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα λειτουργίας της 

μονάδας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, οι αποδεκτοί τύποι 

συσκευασίας, ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία επεξεργασίας, η 

αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το μέγιστο φορτίο ανά κύκλο 

επεξεργασίας, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από την ΚΥΑ 24944/1159/2006 

(ΦΕΚ791/Β΄/2006) όπως εκάστοτε ισχύει και αποτελεί περιεχόμενο της ΜΠΕ (Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ     

4. Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης. ΝΑΙ     

5. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι η εταιρεία διαχείρισης- επεξεργασίας 

εφαρμόζει τεχνολογίες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 
ΝΑΙ     

6. Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης της μονάδας επεξεργασίας 

αποστείρωσης. 
ΝΑΙ     

7. Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με περιγραφή, τεχνικά στοιχεία, φωτογραφίες κ.λπ. του 

εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων.  
ΝΑΙ     

8. Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία του εξοπλισμού σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
ΝΑΙ     

9. Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 ΝΑΙ     

10. Στοιχεία Πιστοποιήσεων- Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των προτύπων που 

αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία, την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) καθώς και 

της αποστειρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς 

φορείς.  

ΝΑΙ     

11. Πρόσφατα στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού 

επεξεργασίας, που αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για την 

επεξεργασία των ΕΑΑΜ του έργου. 

ΝΑΙ     

12. Πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, 

εξειδικευμένο. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε κάθε χρονική στιγμή να απαιτήσει  

γνωστοποίηση-ενημέρωση του αριθμού και των στοιχείων εκπαίδευσης εκάστου από το 

προσωπικό που ασχολείται με την μεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων. 

ΝΑΙ     

13. Μελέτη οργάνωσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΕΑΥΜ σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 
ΝΑΙ     

14. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι η εταιρεία μεταφοράς και διαχείρισης θα 

επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με δική της ευθύνη θα μεταφέρει το 

τελικό προϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, που επιτρέπεται η διάθεση του και 

ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα 

γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) όπως ισχύει σήμερα.  Μετά την 

αποστείρωση τα απόβλητα (τελικό προϊόν)  πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα. Η εταιρεία 

μεταφοράς και διαχείρισης θα πρέπει να αναφέρει τη συχνότητα μεταφοράς των 

αποστειρωμένων αποβλήτων προς το ΧΥΤΑ. 

ΝΑΙ     

15α. Άδεια συλλογής- μεταφοράς των ΕΑΥΜ που έχουν υποστεί την επεξεργασία της 

αποστείρωσης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την άδεια αυτή 

απαιτείται να διαθέτει ένα μέλος. Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», θα οδηγούνται στον τελικό 

αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Να 

κατατεθεί η Άδεια Κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος. 

ΝΑΙ     

15β.Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», θα οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το 

σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Να κατατεθεί η Άδεια 

Κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος. 

ΝΑΙ     

16. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα 

αποστειρωμένα ΕΑΑΜ.  
ΝΑΙ     

17. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ) ότι θα ελέγχει τον 

φορέα επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με δειγματοληπτικό 

έλεγχο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ που παραδίδονται για διάθεση, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην απόφαση 2003/33/ΕΚ. Επιπλέον, ο φορέας παραλαβής των 

αποστειρωμένων ΕΑΑΜ εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 13 και το Παράρτημα 

ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 29407/3508/2002 (ΦΕΚ1572/Β΄/16−12−2002) «Μέτρα 

και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», σχετικά με τη διαδικασία και τα 

κριτήρια αποδοχής αποβλήτων, και στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της 

ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ     
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18α. Ο υποψήφιος ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου συστήματος 

αποστείρωσης, θα πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί 

τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00 σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και του 

ΕΛΟΤ 12347/97. Μετά την αποστείρωση τα απόβλητα (τελικό προϊόν) πρέπει να είναι μη 

αναγνωρίσιμα.  

18β. Ο τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση να γίνεται στον ίδιο χώρο όπου 

θα γίνει αυτή.  

18γ. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να 

δηλώνεται ότι το επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης είναι το επίπεδο ΙΙΙ όπως προτείνεται 

από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) 

των ΗΠΑ [Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4, ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

ΝΑΙ     

19α. Ο ανάδοχος επεξεργασίας - διαχείρισης ΕΑΑΜ θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας - αποστείρωσης για κάθε φορτίο (ποσότητα) που 

υπόκειται στη διαδικασία  αυτή, με τη χρήση κατάλληλων βιολογικών δεικτών σύμφωνα 

με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ISO:11138:2007.  

19β. Ο ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και των 

ελέγχων για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης. Απαραίτητη είναι η παράδοση 

των σχετικών αποδεικτικών εντύπων στην Υ.Μ. Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την 

αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης γίνονται σε εξειδικευμένο και διαπιστευμένο 

εργαστήριο. 

ΝΑΙ     

20. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012), με τα παρατήματα της καθώς και με κάθε άλλη διάταξη για τη 

διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα. 

      

21. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να 

διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για την επεξεργασία 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), καθώς και για την τυχόν 

μεταφορά των επεξεργαζόμενων ΕΑΑΜ. 

ΝΑΙ     

22. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να 

διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και 

επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με το Ν.4042 

(ΦΕΚ24/Α΄/13-02-2012). 

ΝΑΙ     

23. Οι μονάδες επεξεργασίας αποστείρωσης πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό 

εξοπλισμό για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών 

(ΕΑΑΜ) προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε 

περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού. 

ΝΑΙ     

24. Βεβαίωση ότι υπάρχει πρόβλεψη αποθήκευσης των προς επεξεργασία αποβλήτων, για 

5 τουλάχιστον ημέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλους χώρους (ψυκτικούς 

θαλάμους), είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας 

επεξεργασίας, είτε λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης. 

ΝΑΙ     

25. Ο ανάδοχος να διαθέτει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες για 

τυχόν προσωρινή αποθήκευση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών 

(ΕΑΑΜ), που προορίζονται για αποστείρωση ή έχουν υποστεί αποστείρωση. 

ΝΑΙ     

26α. Ιχνηλασιμότητα: Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του ιατρικού αποβλήτου, 

εντός και εκτός Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να 

διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, 

επεξεργασία, τελική διάθεση). Ο ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά 

του τον τρόπο που διασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω, καθώς και ότι οι ποσότητες 

ΕΑΑΜ που παραδόθηκαν από την Υγειονομική Μονάδα παραδόθηκαν στη μονάδα για 

αποστείρωση. Προτιμάται η ψηφιακή τεκμηρίωση της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων 

εντός και εκτός της Υγειονομικής Μονάδας σε πραγματικό χρόνο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει και ελέγχει 

την απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο. 

ΝΑΙ     

26β. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού των 

αποβλήτων ανά Υγειονομική Μονάδα.  
      

27. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα 

έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια 

από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των 

παραπάνω. 

ΝΑΙ     
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28α. Ο ανάδοχος κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα θα πρέπει να προσκομίζει στην 

Υγειονομική Μονάδα τις «Βεβαιώσεις Αποστείρωσης» κάθε φορτίου ΕΑΑΜ που παρέλαβε 

και επεξεργάστηκε τον προηγούμενο μήνα 

ΝΑΙ     

28β. Ο ανάδοχος κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα θα πρέπει να προσκομίζει στην 

Υγειονομική Μονάδα Βεβαίωση του τελικού αποδέκτη των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ) 

ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα απορρίφθηκαν επιτυχώς.  

      

29. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία 

για την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να 

κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης. Η συνεργασία με την μεταφορική 

εταιρεία πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό δίκαιο.  

ΝΑΙ     

30. Η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να πραγματοποιεί ελέγχους των ρύπων της 

προκειμένου να αποδεικνύει ότι πληρούνται οι όροι της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας. 

ΝΑΙ     

31. Αριθμός καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων       

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ) ΕΑΥΜ 

Β.1. ΣΥΛΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει και να υποβάλλει τις κάτωθι άδειες και 

λοιπά δικαιολογητικά που θα αφορούν στο νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς 

αφορούν των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) που θα υποβάλλει 

προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:  

ΝΑΙ     

1. Η συλλογή των ΕΑΥΜ από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της κάθε 

Υγειονομικής Μονάδας και η τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς θα γίνεται από το 

προσωπικό του αναδόχου. 

ΝΑΙ     

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η 

συλλογή, μεταφορά, τυχόν προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ, από την κάθε Υγειονομική 

Μονάδα προς τη Μονάδα επεξεργασίας. 

ΝΑΙ     

3. Διαπεριφερειακή Άδεια. Για τη συλλογή και μεταφορά ΕΑΥΜ εκτός των Υ.Μ απαιτείται 

άδεια, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Ν.4042/2012. 

ΝΑΙ     

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας 

μεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της 

μεταφοράς των ΕΑΥΜ που παράγονται από τις προαναφερόμενες Υγειονομικές Μονάδες 

που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να 

εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους 

όρους της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ     

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική 

εταιρεία για την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, απαιτείται να 

καταθέσει γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης. 

ΝΑΙ     

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας 

μεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήματα 

μεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° 

C, δεν φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των ΕΑΥΜ, 

μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για 

την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών και ότι πληρούν τα απαιτούμενα της 

Παραγράφου 2.2 του Κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ     

7. Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να διαθέτουν σύστημα καταγραφής των 

ποσοτήτων ΕΑΥΜ που εισάγονται και εξάγονται από αυτά (Ε.Π.Υ 5081/4-7-2012). Η ζύγιση 

γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το σύστημα 

καταγραφής που διαθέτει το όχημα. Να περιγραφεί  ο τρόπος που διασφαλίζονται τα 

παραπάνω. 

ΝΑΙ     

8.Ο ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει τουλάχιστον τον εξαμηνιαίο ή τον ετήσιο έλεγχο των 

θερμομέτρων και του λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού με την τήρηση σχετικού αρχείου. 

Μπορεί να απαιτηθεί και σε άλλη χρονική στιγμή. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 

απαιτήσει την τεκμηρίωση της τήρησης του σχετικού αρχείου. 

ΝΑΙ     
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9. Βεβαίωση αποδοχής αποβλήτων από τον αποδέκτη των ΕΑΥΜ, για την επεξεργασία 

(αποτέφρωση) και διάθεσή τους. Η αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων 

Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ [ΕΑΑΜ και ΜΕΑ]) βεβαιώνει ότι συνεργάζεται με την 

εταιρεία μεταφοράς και ότι δέχεται προς επεξεργασία τα Μολυσματικά Απόβλητα της 

Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΕΑΥΜ, με συνημμένα 

αντίγραφα: 

ΝΑΙ     

9α. την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ΝΑΙ     

9β. την άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας ΕΑΥΜ σε ισχύ ΝΑΙ     

9γ. οποιεσδήποτε άλλες άδειες / εγκρίσεις σχετικές με τη διαχείριση ΕΑΥΜ διαθέτει η 

εταιρεία επεξεργασίας/διάθεσης.  
ΝΑΙ     

9δ. της ονομαστικής κατάστασης του προσωπικού του αναδόχου, που υπηρετεί στη 

μονάδα επεξεργασίας.  
ΝΑΙ     

9ε. Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και να διαθέτει 

τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το Ελληνικό κράτος στις 

περιπτώσεις αυτές. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε κάθε χρονική στιγμή να απαιτήσει  

γνωστοποίηση-ενημέρωση των στοιχείων εκπαίδευσης του προσωπικού, που ασχολείται 

με την μεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων. 

ΝΑΙ     

10. Μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής – μεταφοράς, των εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης ΕΑΥΜ, των σταθμών μεταφόρτωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, 

Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

ΝΑΙ     

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της 

αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ, σύμφωνα 

με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). Το Ασφαλιστήριο θα καλύπτει όλα τα 

στάδια μεταφοράς - διαχείρισης των ΕΑΥΜ.  

ΝΑΙ     

12. Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ με πιστοποιημένο 

Σύμβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα 

με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B') και την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και 

όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3 της ADR (Accord European Relatif aux Transport 

International des Marchandises Dangereuses par Route-Διεθνής Συνθήκη Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Υλικών Οδικώς). 

ΝΑΙ     

13. Άδεια κυκλοφορίας και Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των Οχημάτων, στην οποία σαφώς 

να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων, καθώς και τα 

αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP. Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι 

εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 

ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε 

κατόχους άδειας συλλογής- μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ309/Β΄/7−3−07), 

όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ948/ Β΄/2008), και 

σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό πρωτ. Α3/28216/2567 από 21-5-2009. 

ΝΑΙ     

14. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν 

την μεταφορά των ΕΑΥΜ, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την 

εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Σε περίπτωση 

μεταβολών (προσλήψεις-απολύσεις-παραιτήσεις) απαιτείται σχετική ενημέρωση. Για την 

κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων 

τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και 

επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης. 

ΝΑΙ     

15. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής της αδειοδοτημένης εταιρείας 

μεταφοράς ΕΑΥΜ, με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο φορτηγά 

ψυγεία πιστοποιημένα κατά ADR και δύο (2) οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης. 

ΝΑΙ     

16. Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής – μεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να 

διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τη συλλογή - μεταφορά - 

προσωρινή αποθήκευση - επεξεργασία - τελική διάθεση των  Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ). 

ΝΑΙ     

17. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012)  με τα Παραρτήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα.  

ΝΑΙ     

18. Η συχνότητα φόρτωσης των κυτίων κόκκινου ή/και κίτρινου  χρώματος 40 λίτρων 

(διαστάσεων περίπου30Χ30Χ50 cm [Μ-Π-Υ]) ή σπανιότερα των 60 λίτρων, από τον ψυκτικό 

θάλαμο προσωρινής φύλαξης ΕΑΥΜ κάθε Υγειονομικής Μονάδας, θα γίνεται ως εξής: 

ΝΑΙ     
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18α. Στις εγκαταστάσεις της Νοσοκομειακής Μονάδας «Σισμανόγλειο», ΤΚ.15126 ΜΑΡΟΥΣΙ 

κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 07:00π.μ.-14:00μ.μ. Ανάλογα με την 

πληρότητα του ψυκτικού θαλάμου μπορεί να ζητηθεί επιπλέον ημέρα ή δρομολόγιο 

συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ.  

ΝΑΙ     

18β. Στις εγκαταστάσεις της Νοσοκομειακής Μονάδας «Αμαλία Φλέμιγκ», ΤΚ.15127 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 07:00π.μ.-14:00μ.μ. 

Ανάλογα με την πληρότητα του ψυκτικού θαλάμου μπορεί να ζητηθεί επιπλέον ημέρα ή 

δρομολόγιο συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ.  

ΝΑΙ     

18γ. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 

146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012). 
ΝΑΙ     

18δ. Σε έκτακτες περιπτώσεις επίσης ο ανάδοχος να διαθέτει τροχήλατους ειδικούς 

κάδους δευτερογενούς συσκευασίας των ΕΑΥΜ για την σύννομη και ασφαλή οδική 

μεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα 

συσκευάζονται από την Υ.Μ σε κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες και οι κάδοι 

(δευτερογενείς περιέκτες), θα διατίθενται για την εκτέλεση του έργου συλλογής - 

μεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

ΝΑΙ     

19α. Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο 

το σύστημα καταγραφής που διαθέτει το όχημα. Πρέπει να διασφαλίζεται η 

ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, 

επεξεργασία, τελική διάθεση. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην 

προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. Η ζύγιση των ΕΑΥΜ 

γίνεται από τον ανάδοχο παρουσία Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας. 19β) Τα έξοδα 

ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο.  Επιπλέον, ο ανάδοχος 

πρέπει να αποδεικνύει τον εξαμηνιαίο ή ετήσιο έλεγχο της ζυγαριάς, των θερμομέτρων και 

του λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού του με την τήρηση ειδικού αρχείου.19γ)  Η 

τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου ή στο τέλος κάθε μήνα 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία πραγματοποίησης των δρομολογίων, κατόπιν 

συνεννόησης. 

ΝΑΙ     

20. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των Επικινδύνων Αποβλήτων της Υγειονομικής 

Μονάδας (ΕΑΥΜ) θα διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά 

υλικά. Θα ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με 

ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου 

>3 X ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και παραμένει στην 

Υγειονομική Μονάδα. Επίσης, πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την ΕΕΑΕ και για 

κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 

ΝΑΙ     

21. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτημα Ι, 

Κεφάλαιο 6}, το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 

αποβλήτων» συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του 

εθνικού χώρου, (άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012). Το ανωτέρω έντυπο παρατίθεται στην 

παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου 6 του Παρατήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012 και έχει την 

ίδια μορφή με το έντυπο αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 

24944/1159/2006, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στο Νόμο 4042/2012. Για τη 

συμπλήρωσή του έντυπου αναγνώρισης ακολουθούνται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 9 της 

κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006. 

Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υγειονομικής Μονάδας και ο μεταφορέας 

συμπληρώνουν τα στοιχεία του έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν, σε τέσσερα  (4) 

αντίγραφα. Ένα αντίγραφο παραμένει στην Υ.Μ. προκειμένου να διασφαλίζεται η 

ανωτέρω διαδικασία και ο μεταφορέας παραλαμβάνει τα τρία αντίγραφα τα οποία θα 

συμπληρωθούν και υπογραφούν από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης επεξεργασίας 

ΕΑΥΜ. Ένα από τα υπογεγραμμένα αντίγραφα επιστρέφεται στον υπεύθυνο αποθήκευσης 

της Υγειονομικής Μονάδας. 

ΝΑΙ     

22. Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχημα, ή βλάβης ή συντήρησης των οχημάτων μεταφοράς, ο 

ανάδοχος να φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των 

αποβλήτων σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 5οC. 

ΝΑΙ     



 

 

Σελίδα 62 

23. Κατά την περίπτωση όπου ο «Ανάδοχος» πραγματοποιεί αποθήκευση / μεταφόρτωση 

εκτός της ΥΜ: 

• Για την αποθήκευση εκτός της ΥΜ ισχύει ότι και για την αποθήκευση εντός της ΥΜ ανά 

κατηγορία αποβλήτων (ΚΥΑ 146163/2012), όμως ως μέγιστος χρόνος αποθήκευσης 

υπολογίζεται αθροιστικά και ο χρόνος αποθήκευσης εντός της ΥΜ.  

• Για τη μεταφόρτωση, ως Σταθμοί Μεταφόρτωσης ΕΑΥΜ θεωρούνται οι σταθερές 

εγκαταστάσεις (αποθήκες) εκτός ΥΜ, στις οποίες πραγματοποιείται συγκέντρωση των 

ΕΑΥΜ, πριν αυτά οδηγηθούν για περαιτέρω διαχείριση. Για τις σταθερές εγκαταστάσεις 

ισχύουν τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006, όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ     

24. Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς ΕΑΥΜ, εκείνη θα πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τις κείμενες σχετικές διατάξεις και εξειδικεύεται με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

του άρθρου 5 της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ1537/2012). 

ΝΑΙ     

25. Αριθμός καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ΝΑΙ     

Β.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει και να υποβάλλει τις κάτωθι άδειες και 

λοιπά δικαιολογητικά που θα αφορούν στο νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς 

αφορούν των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) που θα υποβάλλει 

προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών ή εταιρεία 

συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρεία επεξεργασίας 

ΕΑΥΜ.:  

ΝΑΙ     

1. Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ) θα πρέπει να εξεργάζονται σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4, ΚΥΑ 146163/8-

5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

ΝΑΙ     

2. Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Περιγραφή του τρόπου 

λειτουργίας της εγκατάστασης (διάγραμμα ροής), κατηγορίες και ποσότητες των προς 

επεξεργασία αποβλήτων, αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, κύκλος λειτουργίας της 

εγκατάστασης (ημέρες ανά εβδομάδα, ώρες λειτουργίας ανά ημέρα, βάρδιες), εκπαίδευση 

προσωπικού, στοιχεία υπεύθυνου λειτουργίας καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από την 

ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ791/Β΄/2006) όπως εκάστοτε ισχύει και αποτελεί περιεχόμενο 

της ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012).  

ΝΑΙ     

3. Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποτέφρωσης. ΝΑΙ     

4. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι η εταιρεία διαχείρισης - επεξεργασίας 

εφαρμόζει τεχνολογίες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 
ΝΑΙ     

5. Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης της μονάδας επεξεργασίας. ΝΑΙ     

6. Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με περιγραφή, τεχνικά στοιχεία, φωτογραφίες κ.λπ. του 

εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων 
ΝΑΙ     

7. Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού 
ΝΑΙ     

8. Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 ΝΑΙ     

9. Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των προτύπων που 

αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 
ΝΑΙ     

10. Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, 

εξειδικευμένο. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε κάθε χρονική στιγμή να απαιτήσει  

γνωστοποίηση-ενημέρωση του αριθμού και των στοιχείων εκπαίδευσης εκάστου από το 

προσωπικό που ασχολείται με την μεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων 

ΝΑΙ     

11. Μελέτη οργάνωσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΕΑΥΜ σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)] 
ΝΑΙ     

12. Πιστοποιητικά και άδειες ασφαλούς λειτουργίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 

της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012. 
ΝΑΙ     

13. Το προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη μονάδα επεξεργασίας να είναι 

κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και 

πιστοποιητικά που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές.  

ΝΑΙ     

14. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αποτέφρωσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τα 

προβλεπόμενα μέτρα, όρους, περιορισμούς και οριακές τιμές από την αποτέφρωση 

επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 

22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β/2005) «Μέτρα και όροι για το περιορισμό της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ     
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15. Η μονάδα αποτέφρωσης πρέπει να έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, εξοπλιστεί και να 

λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά την 

αποτέφρωση των αποβλήτων να αυξάνεται με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο και ακόμη 

και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες στους 850οC, μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή 

σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης, για δύο δευτερόλεπτα. Εάν 

αποτεφρώνονται ΕΑ που περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχων οργανικών ουσιών, 

εκφρασμένων σε χλώριο, η θερμοκρασία πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στους 1100οC 

επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου (σχεδιασμός και συνθήκες 

λειτουργίας) των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο Άρθρο 6 της κοινής 

υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 (ΦΕΚ759/Β΄/2005), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Επίσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στη ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ     

16. Κάθε γραμμή αποτέφρωσης της μονάδας αποτέφρωσης πρέπει να είναι εφοδιασμένη 

με έναν τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία 

μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων, μετά την τελευταία διοχέτευση του αέρα καύσης, 

κατέλθει κάτω από τους 850οC ή τους 1100οC κατά περίπτωση. Οι εν λόγω καυστήρες 

χρησιμοποιούνται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής της διαδικασίας καύσης για 

να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ελάχιστης θερμοκρασίας των 850οC ή των 1100οC κατά 

περίπτωση σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη 

στο θάλαμο καύσης άκαυστα απόβλητα. 

Ισχύουν τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ759/Β΄/2005) όπως εκάστοτε 

ισχύει, και της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ     

17. Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να 

απολυμαίνεται εύκολα, να εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης και να 

παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων των αποβλήτων - όπου αυτά 

χρησιμοποιούνται - προ της εισόδου τους στο θάλαμο καύσεως. 

ΝΑΙ     

18. Οι θάλαμοι καύσης πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση 

ίση τουλάχιστον με το 1/10 της ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης. 

Το υλικό κατασκευής των θαλάμων καύσης και μετάκαυσης θα πρέπει να παρουσιάζει 

αντοχή σε διαβρωτικά απόβλητα ή αέρια και σε θερμικά σοκ. 

Το άνοιγμα της εισόδου θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επιτρέπει τη φόρτωση 

πακεταρισμένων αποβλήτων. 

ΝΑΙ     

19. Η αποτέφρωση ΕΑΥΜ εφαρμόζεται σε σταθερές μονάδες επεξεργασίας. ΝΑΙ     

20. Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και να ρυθμίζεται από μία 

κεντρική κονσόλα, με συνεχή επίδειξη και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας. 
ΝΑΙ     

21. Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης είναι υποχρεωμένοι να 

τηρούν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 

22912/1177/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης και τα ακόλουθα: 

ΝΑΙ     

21α. Συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία 

αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής των δημιουργούμενων απαερίων στη συγκεκριμένη 

θερμοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των 

αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο 

συγκεκριμένος κατά περίπτωση εξοπλισμός. 

ΝΑΙ     

21β. Έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο θάλαμο καύσης 

και μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα. 
ΝΑΙ     

21γ. Ημερήσια καταγραφή της ποσότητας των αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν. ΝΑΙ     

21δ. Ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού. ΝΑΙ     

21ε. Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης τοποθετημένο σε διακριτό 

σημείο στο χώρο της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων. 
      

21στ. Πρόβλεψη αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων, για 5 τουλάχιστον 

ημέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012), είτε λόγω 

λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω 

αναγκαίων εργασιών συντήρησης. 

ΝΑΙ     
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21ζ. Οι φορείς λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλουν να τηρούν βιβλία καθημερινής 

λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης. Με βάση τα βιβλία αυτά, καταρτίζεται ετήσια 

έκθεση. 

Η ετήσια έκθεση που καταρτίζουν οι φορείς λειτουργίας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 

• Ποσότητες, κατηγορίες και κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που υπέστησαν επεξεργασία με 

αποτέφρωση. 

• Τόπος / χώρος διάθεσης των ξηρών υπολειμμάτων. 

• Αποτελέσματα των ειδικών ελέγχων και των μετρήσεων. 

• Ειδικότερα συμβάντα (κυρίως αστοχίες) – αντιμετώπιση των συμβάντων. 

ΝΑΙ     

22α. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα 

έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια 

από τη συλλογή έως την επεξεργασία.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των 

παραπάνω. 

ΝΑΙ     

22β.Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, 

προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση). 
      

23. Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και 

όλων των στοιχείων των αναλύσεων και μετρήσεων των διενεργουμένων ελέγχων, της 

επεξεργασίας τους και της αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων 

έγγραφα, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία της εγκατάστασης. 

ΝΑΙ     

24. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτημα Ι, 

Κεφάλαιο 6}, το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 

αποβλήτων» συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του 

εθνικού χώρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012. Το ανωτέρω 

έντυπο παρατίθεται στην παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου 6 του Παρατήματος Ι της ΚΥΑ 

146163/2012 και έχει την ίδια μορφή με το έντυπο αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9 της 

κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, λαμβάνοντας υπόψη και τα 

αναφερόμενα στο Νόμο 4042/2012. Για τη συμπλήρωσή του έντυπου αναγνώρισης 

ακολουθούνται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 

24944/1159/2006.Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υγειονομικής Μονάδας και ο 

μεταφορέας συμπληρώνουν τα στοιχεία του έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν, σε 

τρία (3) αντίγραφα. Ο μεταφορέας παραλαμβάνει και τα τρία αυτά αντίγραφα 

προκειμένου να συμπληρωθούν και υπογραφούν από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης 

επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Στη συνέχεια ο μεταφορέας επιστρέφει ένα υπογεγραμμένο 

αντίγραφο στον υπεύθυνο αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της ΥΜ, διατηρεί ο ίδιος στα αρχεία 

του το δεύτερο και το τρίτο το διατηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 

ΝΑΙ     

25. Η δειγματοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των 

διοξινών και των φουρανίων, καθώς και οι μετρήσεις με μεθόδους αναφοράς για τη 

βαθμονόμηση των αυτόματων συστημάτων μετρήσεων, διεξάγονται όπως ορίζουν τα 

πρότυπα CEN. Εάν δεν υπάρχουν τα πρότυπα CEN, ισχύουν τα πρότυπα ISO, εθνικά ή 

διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής 

ποιότητας. Η χωροθέτηση των σημείων δειγματοληψίας ή μετρήσεων καθώς και ο 

προσδιορισμός των διαδικασιών δειγματοληψίας και μετρήσεων, περιλαμβάνονται και 

αποτελούν αντικείμενο της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Σχετικά με τις 

τεχνικές μετρήσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της κοινής υπουργικής 

απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ     

26. Για τις οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 

και 11 και στο παράρτημα V της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ     

27. Για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των 

καυσαερίων ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 11 και στο παράρτημα IV της 

κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ     
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28α. Για τα ξηρά υπολείμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της κοινής 

υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, ισχύουν τα 

εξής: 

Τα ξηρά υπολείμματα από την αποτέφρωση των αποβλήτων ανήκουν στην κατηγορία 19 

01 του ΕΚΑ, «απόβλητα από την καύση ή την πυρόλυση αποβλήτων» και κατατάσσονται σε 

εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ ανάλογα με την σύσταση και την προέλευσή τους. Για την 

κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων πρέπει να διενεργούνται δειγματοληψίες και 

αναλύσεις για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων καθώς και του 

ρυπογόνου φορτίου τους. 

Για την δειγματοληψία χρησιμοποιείται το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 «Χαρακτηρισμός 

αποβλήτων − Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών − Πλαίσιο για την προετοιμασία και 

εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματοληψίας». 

Στις μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πραγματοποιούνται μετρήσεις στα υπολείμματα, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 

22912/1177/2005. 

Η διαχείριση που εφαρμόζεται εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων ως 

επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα. 

ΝΑΙ     

28β. Αν η περαιτέρω διαχείριση αφορά διάθεση σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής, 

λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισμό κριτηρίων 

και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα 

με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ», όπως εκάστοτε ισχύουν. 

ΝΑΙ     

29. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία 

για την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να 

κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης. Η συνεργασία με την μεταφορική 

εταιρεία πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό δίκαιο.  

ΝΑΙ     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με την συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
Προσφερόμενη 

Υπηρεσία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερικό 
Σύνολο 

(πλέον ΦΠΑ) 

Ποσοστό 
ΦΠΑ 

Σύνολο 
Δαπάνης 
με ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  ………………………… υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση) .......................……… 

β) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση) .......................……… 

γ) (πλήρη επωνυμία)........................,ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……….
 
 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

..................................................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 
 
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες
 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Σχέδιο Σύµβασης 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ AHΔ1/2017 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: ………………………… (άνευ ΦΠΑ) 

 

Σήμερα την ………………..., οι υπογράφοντες: 

- Αφενός μεν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 

– ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σισμανογλείου αριθ. 1, Τ.Κ. 151 26 

Μαρούσι Αττικής, με Α.Φ.Μ.998986625, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από 

το Διοικητή……………………., που θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», 

- Αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία …………….., η οποία εδρεύει ………., με ΑΦΜ ……………….., 

Δ.Ο.Υ. ………….… η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από ……………………, που θα καλείται στο εξής 

«Ανάδοχος»,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη: 

1.Την υπ΄αριθμ. ΑΗΔ 1/2017 διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων   

2.Την υπ΄αριθμ………………………..απόφαση ΔΣ με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  

3. την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις   

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης 

νοσοκομειακών αποβλήτων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», 

για το συνολικό ποσό …………….………….., πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης 

νοσοκομειακών αποβλήτων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», 

σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της  ΑΗΔ 1/2017 διακήρυξης και την προσφορά του 

αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.   

Άρθρο 2 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή έως εξάντλησης των 

συμβατικών ποσοτήτων. 

Σε περίπτωση εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν 

την λήξη της, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μονομερώς μέχρι 45% τη συνολική 

ποσότητα της προμήθειας άρα και την αξία της υπό ανάθεση σύμβασης 
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Άρθρο 3 

Συμβατικό τίμημα 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των ………………………………. πλέον του αναλογούντος 

ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Άρθρο 4 

Τρόπος πληρωμής 

4.1. Οι παραδόσεις των υπηρεσιών θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και 

τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Α’) της παρούσας. Κατ’ αντιστοιχία οι 

πληρωμές θα υλοποιούνται τμηματικά σύμφωνα με τις παραδόσεις. 

4.2. Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές θα είναι σε ΕΥΡΩ. Η 

πληρωμή θα υλοποιείται αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται 

στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

4.3. Η πληρωμή κάθε τιμολογίου θα γίνεται για το 100% της αξίας του και μέσα σε εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες από την κάθε τμηματική παρεχόμενη υπηρεσία, αφού υπογραφούν τα σχετικά 

πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές, διαφορετικά η Αναθέτουσα 

Αρχή καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, (σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Ν.4152/2013 και συγκεκριμένα στην Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού). 

4.4. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο. Σε περίπτωση καθυστέρησης 

προσκόμισης του τιμολογίου, η συνολική προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την εξόφλησή του 

παρατείνεται αναλόγως, άλλως η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη κατά τα ανωτέρω. 

4.5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να 

προσκομισθούν εντός των προθεσμιών εξόφλησής του, σύμφωνα με όσα ειδικά ορίζονται παραπάνω. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται 

υπερήμερη, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 

4.6. Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων 

και έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ μέρους του αναδόχου (με αποκλειστική υπαιτιότητά του). 

 

Άρθρο 5 

Κρατήσεις 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016. 
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γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  όπως καθορίζεται στις 

διατάξεις του Ν.4412/16.   

δ) Κράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας όπως καθορίζεται στις διατάξεις του ν. 3580/07 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 

Ο Ανάδοχος, κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………..… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% 

του προϋπολογισμού προσφοράς του χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ………………... ευρώ από την ……………………….. 

Άρθρο 7 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 8 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 9 

Κήρυξη Αναδόχου εκπτώτου - Κυρώσεις 

9.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

9.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

Άρθρο 10 

Παρακολούθηση της σύμβασης 

10.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα Επιστασίας και 

τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας οι οποίοι και θα ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 

και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Επιπλέον μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 

οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

10.2. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, έκτακτα συμβάντα και 

άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον  

υπεύθυνο του Τμήματος Επιστασίας  που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση 

των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 

αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

 

Άρθρο 11 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής , που συγκροτείται  

σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221  του ν.4412/2016 σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της  διακήρυξης ΑΗΔ1/2017.  
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής και του διενεργούμενου μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 

της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Άρθρο 12 

Σύμβαση –Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τα ακόλουθα αναφερόμενα, κατά σειρά ισχύος, συμβατικά τεύχη:  

• Η παρούσα σύμβαση. 

• Η υπ’ αριθμ.ΑΗΔ1/2017 Διακήρυξη με τα Παραρτήματα αυτής. 

• Η κείμενη περί προμηθειών νομοθεσία 

• Η Οικονομική και Τεχνική προσφορά του Αναδόχου  

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της 

παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση. 

Τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την σύμβαση θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών 

Δικαστηρίων. 

Άρθρο 13 

Γενικοί Όροι  

Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει την 

σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την 

παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας  Αρχής. 

Σε πίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, τα οποία 

αφού αναγνώσθηκαν από τους συμβαλλόμενους, υπογράφηκαν ως κατωτέρω και έλαβαν τρία (3) η 

Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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