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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                          Αρ. Πρωτ. Δ.Σ  61/13-4-2016 

6
η 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                              α/α Συστήματος : 21513 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Μπόκος Γ. 

     κ. Τσώλα Π. 

                               κ. Αραβαντινού Ρ. 

Τηλ: 27310 - 21031 

FAX: 27310 - 29068 

e-mail: bokosg@gnartas.gr 

e - mail : tsolap@gnartas.gr 

e-mail : ARAVANTINOUR@gnartas.gr  

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 61/2016 

 

 

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ 

(ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) »  ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, KAI ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

6
ΗΣ

 ΥΠΕ : ΤΟΥ  Κ.Υ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ. 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  

CPV 90523000-9 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ 

(ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90523000-9 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός  Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 88.924,57 € (συμπερ. του ΦΠΑ) 

Κ.Υ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ: 262,73 €(συμπερ. 

ΦΠΑ) 

Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ: 262,73 € (συμπερ. ΦΠΑ) 

Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ: 525,46 € (συμπερ. ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

89.975,49 € συμπερ. ΦΠΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ένα  (1) έτος 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Τακτικός  Προϋπολογισμός  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ) 

0439 Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 

                          0899
 
α  6

Η
 ΥΠΕ 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Στη 

διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr  του 

Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 , Τ.Κ. 47100, ΑΡΤΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

19/04/2016 και ώρα 13:00 μ.μ  Στη διαδικτυακή  

πύλη www.promitheus.gov.gr  του Εθνικού 

Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: 13/05/2016 

ΩΡΑ:15:00 μ.μ στη διαδικτυακή  πύλη 

www.promitheus.gov.gr  του Εθνικού Συστήματος  

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα στοιχεία και τα 

δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά προσκομίζονται κατά περίπτωση σε 

έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών εργασίμων 
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ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Η αποσφράγιση  των προσφορών των υποψηφίων 

αναδόχων θα πραγματοποιηθεί  μέσω της 

διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr  του 

Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) στις 17/05/2016 ΚΑΙ 

ΩΡΑ 11:00 π.μ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 α) το δύο τοις εκατό (2%) υπέρ της Ψυχικής 

Υγείας βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3580/07.β) 

παρακράτηση 0,1% του Ν. 4013/2011γ) 

Χαρτόσημο 3,6% του Ν. 4013/2011 επί της 

κράτησης της περίπτωσης  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 

2198/94 για παροχή υπηρεσιών 8%. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  13/04/ 2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

  13/04/2016 

 

 

             Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».  

2. Του Ν. 2198/1994, άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 

3. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», 

όπως τροποποιημένος ισχύει. 

4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις». 

5. Του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, 

ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος 

ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής των Ν. 3310/2005 και 3414/2005. 

6. Του Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα», όπως ισχύει και μετά την τροποποίηση του με το 

άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005. 

7. Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005. 

8. Του Ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».  

9. Του Ν. 2469/1997 άρθρο 18, παρ. 8 & 9 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». 

10. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών». 
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11. Του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». 

12. Του Ν. 2741/1999, άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας του ΥΠ. ΑΝ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν.3310/2005.   

13. Του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες  

διατάξεις».  

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

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει. 

15. Του Ν. 3021/2002 «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία 

διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 

16. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

17. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 

2004 (EL 134/30-4-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.  

18. Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα. 

19. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και λοιπές 

διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει. 

20. Του Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 

ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης», 

και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 

15 του Κ.Π.Δ.).   

21. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

22. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

23. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

24. Του Π.Δ. 60/2007 με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 

2005. 

25. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

26. Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής 

στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων (ΕΕ L 335/20-12-2007). 

27. Του Ν. 3801/2009 άρθρο 4 (πληρωμές δαπάνες δημοσίευσης). 

28. Του Ν. 3846/2010 άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  

29. Του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης» άρθρο 12 Αναπροσαρμογή Φ.ΠΑ. και άρθρο 20§3 

«Έναρξη ισχύος» 

30. Του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής 

ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

31. Του Ν.3868/2010 άρθρο 22 «Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού». 

32. Του Ν. 3886/2010 Περί Δικαστικής προστασίας, όπως τροποποιείται με το Ν. 4055/2012. 

33. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις» 

34. Του Ν. 3959/2011 για τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

35. Του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 
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36. Του Ν.4052/2012 (άρθρα 7, 8) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση 

των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 

της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για 

τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» 

37. Του Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» 

38. Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις» 

39. Του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 τευχ. Α’) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος 

για τις Στρατηγικές   και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» . 

40. Του Ν. 4250/2014 άρθρα 1 & 3 που αφορούν τη μείωση διοικητικών βαρών απλούστευσης 

διαδικασιών. 

41. Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α/85/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

42. Του Ν. 4281/2014 (Άρθρο 157 & Άρθρο 201 παρ. 5) «Μέτρα  στήριξης  και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

43. Του Ν. 4320/2015 (Άρθρο 37) Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 

της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 

και λοιπές διατάξεις.  

 

Β. Τις κάτωθι αποφάσεις: 

1.  Την υπ’ αριθ. 141663/3-5-2013 Κ.Υ.Α  (Φ.Ε.Κ 1537/8-5-2013) μέτρα και όροι για τη 

Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. 

2. Την αριθμ. 5804/4-12-2014 (Φ.Ε.Κ 3261/4-12-2014) ΚΥΑ ( ΦΕΚ 390/Β/19-12-2014)  « 

Έγκριση  Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων  Υγείας και 

Εποπτευομένων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015  με χρηματοδότηση από τον τακτικό 

προϋπολογισμό, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , τις λοιπές πηγές. 

3.  Την υπ’ αριθ. 6484/31-12-2014 Υ.Α ( ΦΕΚ 3693/Β/31-12-2014)  περί   Ορισμού φορέων  

διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 

(Π.Π.Υ.Υ) έτους 2014, πιστώσεις 2015  και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών.-Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και 

Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2010,2011 και 2013. 

4. Την υπ’ αριθ. 1/17-02-2014  θέμα έκτακτο 5
ο
 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  περί 

εγκρίσεως του Προγράμματος  Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2014, 

πιστώσεις 2014-2015. 

5.  Την υπ’ αριθ. 254/06-02-2015   Απόφαση του Διοικητή της 6
ης

 Υ.Π.Ε περί ορισμό φορέων 

υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2014, 

πιστώσεις 2015  . 

6. Τη με αριθ. Δ/150/28-4-2015 Απόφαση του Διοικητή  με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής 

Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών»  του διαγωνισμού.  

7.  Τη με αριθ. Δ/76/10-02-2016 Απόφαση του Διοικητή  με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης» του διαγωνισμού. 

8. Την  υπ. αρ. 1/15-11-2015 (θέμα 19ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου  περί έγκρισης  των 

Τεχνικών Προδιαγραφών, του  ανοιχτού διαγωνισμού για «Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών 

αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος (Μολυσματικά)»  

16PROC004202832 2016-04-13



                         Γ.Ν  ΑΡΤΑΣ Σελίδα 6 
 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 90.000, € με ΦΠΑ, στα πλαίσια υλοποίησης  του 

Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας και Φαρμάκων (ΠΠΥΦΥ) 2014. 

9. Την υπ’ αριθμ. 65/17-7-2015, 21-7-2015  θέμα 12ο Συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών    

   Υγείας περί έγκρισης  τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις      

    ανάγκες των Φορέων Υγείας ΠΠΥΥ 2014. 

10.  Την υπ’ αριθ. 42/8-10-2015 (θέμα 14
ο
) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί 

προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού. 

11.  Την αριθμ. πρωτ. 1575/29-2-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από την 6
η
 ΥΠΕ με 

ΑΔΑ: 7Ψ81469ΗΔΜ-87Ξ 

12.  Την αριθμ. πρωτ. 6277/11-4-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ.Ν. Άρτας με 

ΑΔΑ: Ω71Κ4690ΒΒ-Χ9Α 

 

 

   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014,  Ανοικτό 

Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό,  για την ανάδειξη αναδόχου « Υπηρεσιών διάθεσης τοξικών 

αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος (Μολυσματικά)» του 

Γ.Ν. Άρτας προϋπολογισθείσας δαπάνης : 88.924,57 € συμπ.  Φ.Π.Α, και των τμημάτων 

αρμοδιότητας της 6
ης

 ΥΠΕ : του Κ.Υ. Βουργαρελίου προϋπολογισθείσας δαπάνης : 262,73 € 

συμπ.  Φ.Π.Α, του Κ.Υ. Αγνάντων προϋπολογισθείσας δαπάνης : 262,73 € συμπ.  Φ.Π.Α, του 

Κ.Υ. Καλεντίνης προϋπολογισθείσας δαπάνης : 525,46 € συμπερ. ΦΠΑ. Συνολικός 

προϋπολογισμός 89.975,49 € συμπερ. ΦΠΑ ( CPV  90523000-9), με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, για ένα (1) έτος όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης . 

 

 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ 

www.promitheus.gov.

gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  

 

 19/04/2016 

ΩΡΑ: 13:00 μ.μ. 

13/05/2016 και Ώρα: 

15:00μ.μ 

17/05/2016 

ΩΡΑ: 11:00 π.μ 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως 

ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-

2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης. 

 

. 

3. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν 

την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (http:www.eett.gr/ opencms/ opencms/EETT/ Electronic Communications/ 

DigitalSignatures/ Supervised List.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω 

διαδικασία εγγραφής. 

   Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες  πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

3.1 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γεν. Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών. 

3.2 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

3.3 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ 

για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
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προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

3.4 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

3.5Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

ΜΕΡΟΣ Α’ : «ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 

ΜΕΡΟΣ Β’ : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» 

5. Τα έξοδα δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή, πλην των 

αναφερομένων δημοσιεύσεων του Ν.3548/07, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον ανάδοχο, 

σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/09. 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Γ.Ν. Άρτας  προκηρύσσει  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου « 

Υπηρεσιών διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο 

έδαφος (Μολυσματικά)» του Γ.Ν. Άρτας προϋπολογισθείσας δαπάνης: 88.924,57 € συμπ.  Φ.Π.Α, 

και των τμημάτων αρμοδιότητας της 6
ης

 ΥΠΕ : του Κ.Υ. Βουργαρελίου προϋπολογισθείσας 

δαπάνης : 262,73 € συμπ.  Φ.Π.Α, του Κ.Υ. Αγνάντων προϋπολογισθείσας δαπάνης : 262,73 € 

συμπ.  Φ.Π.Α, του Κ.Υ. Καλεντίνης προϋπολογισθείσας δαπάνης : 525,46 € συμπερ. ΦΠΑ. 

Συνολικός προϋπολογισμός 89.975,49 € συμπερ. ΦΠΑ ( CPV  90523000-9). Οι προσφορές 

υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας ή για κάθε Νοσηλευτική Μονάδα 

ξεχωριστά. 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Β της 

διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η υπηρεσία  χρηματοδοτείται από τους  Προϋπολογισμούς του Γ.Ν. Άρτας και της 6
ης

 ΥΠΕ  και 

βαρύνουν τον ΚΑΕ 0439 και  0889 α  αντίστοιχα. 

Οι προϋπολογισμοί  της υπηρεσίας  ανέρχονται στο ποσό:   

Γ.Ν. Άρτας : 88.924,57 €  , συμπ . του ΦΠΑ. 

Κ.Υ. Βουργαρελίου : 262,73 €     συμπ.  του Φ.Π.Α   

Κ.Υ. Αγνάντων : 262,73 € συμπερ. του ΦΠΑ 

Κ.Υ Καλεντίνης : 525,46 € συμπερ. του ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 89.975,49 € συμπερ. ΦΠΑ 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

                   ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1,  Τ.Κ 47100. 

                   Τηλ. 2681361128, Φαξ 2681021414 
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                   Πληροφορίες : Μπόκος Γ., Τσώλα Π., Αραβαντινού Ρ. 

 

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν  . 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις  

13/04 /2016 

2. Στον ελληνικό τύπο  δημοσιεύθηκε στις 14/04/2016 

  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

 ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ  
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ. 

Το παρόν τεύχος Διακήρυξης διατίθεται από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

www.gnartas.gr,  στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr. (ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ). 

  

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 

άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ.118/07,αυτές παρέχονται το αργότερο 

τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από 

τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το 

αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν 

ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του 

άρθρου 15. παρ. 2 περ.α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω 

ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

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

ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 

Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών 

δεν εξετάζονται. 

 

Α.3 Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά 

υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 

της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ. 118/07 

(Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). 
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Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, θα 

πρέπει επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον 

τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, 

καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των 

μελών της. 

 

Άρθρο 8.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

 

8.1 Περιεχόμενα (υπό)Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, στον 

 

8.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 

2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με τ άρθρο 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

Αρ Διακ. Δ.Σ. 61/2016 α/α Συστήματος: 21513 

 

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) »  ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6
ΗΣ 

ΥΠΕ : ΤΟΥ  Κ.Υ. 

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ. 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  

CPV 90523000-9 
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5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.  

 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 

προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί 

σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική 

μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει, επί 

ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια 

εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως 

συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/2005. 

 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που 

δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007. 

 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους , υποχρεωτικά μαζί με την 

προσφορά τους , ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ και με τη σειρά που αναφέρονται  τα ακόλουθα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου *.pdf όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 

118/2007 , to N. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωθι:  

 

Α. Έλληνες Πολίτες 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ δηλ. ή το 2% επί των επί μέρους 

προϋπολογισμών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα 

μετά τη λήψη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου *.pdf και προσκομίζεται 

από αυτόν στην Αναθέτουσα Αρχή  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

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

Σημείωση : η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, 

ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (άρθρο 3 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ 

74/τ.Α΄/26-04-2014). 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986(Α/75), , όπου να: 

3.1  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 
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δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 

κάποιο από τα ακόλουθα: 

 • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351  

της 29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της      πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48). 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία  

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 

της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) 

και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης, 

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς  τους ότι δεν τελούν: 

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και 

πτωχευτικού συμβιβασμού 

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 

1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

2. 2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή 

τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική 

εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση 

16PROC004202832 2016-04-13



                         Γ.Ν  ΑΡΤΑΣ Σελίδα 13 
 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν 

τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης. 

 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 

προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που 

απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 

της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 

3.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 

118/2007, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική 

δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τις τεχνικές ικανότητες του 

υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι: 

1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με στην οποία 

θα δηλώνεται: 

        • Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

 • Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα 

 • Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών 

ή υπηρεσιών του δημοσίου 

 • Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

 

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

,όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη 

γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας . 

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – 

ματαίωση του διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού. 

 

Β. Αλλοδαποί 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή το 2% της επιμέρους δαπάνης. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήψη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου *.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην 

Αναθέτουσα Αρχή  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή 

2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει. 
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 Σημείωση : η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, 

ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (άρθρο 3 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ 

74/τ.Α΄/26-04-2014). 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986(Α/75), πρέπει: 

3.1  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 

κάποιο από τα ακόλουθα: 

 • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351  

της 29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της      πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48). 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία  

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 

της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) 

και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης, 

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς  τους ότι δεν τελούν: 

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και 

πτωχευτικού συμβιβασμού 

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 
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1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή 

τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική 

εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς 

με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 

προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που 

απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 

14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 

3.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 

118/2007, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική 

δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του 

υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι: 

1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής,   στην οποία θα δηλώνεται: 

   • Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

   • Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα 

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

 

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

όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισμένα μόνο από τα 

ζητούμενα είδη. 

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
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1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 

Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από 

τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 

2.  Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων 

και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα: 

2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

   • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων 

   • ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

   • Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 

   • Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτού. 

   • Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και 

     εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 

 

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

   • Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού 

της εταιρίας. 

   • Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

 

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά 

που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο 

της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 

ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο 

αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο 

πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

 

Δ. Συνεταιρισμοί 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, 

Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα. 

Διευκρινίζεται ότι: 

• το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και 

• οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 
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καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

2 Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των 

δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 

συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ 

αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του προμηθευτή από τον διαγωνισμό 

 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα 

ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 

παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου  pdf  και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 

ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η 

εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

8.1.2 Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική 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. 

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. 

Αναλυτικότερα, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή: 

α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά 

κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης 

όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε 

πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα). Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά 

υπογεγραμμένος ο Πίνακας Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσης. 

β) Τα κατατιθέμενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του 

κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται 

στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά 
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που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των 

πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. 

 

8.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

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. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

Στην περίπτωση αυτή ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο 

υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

του Παραρτήματος  της παρούσης. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της  υπό ανάθεσης υπηρεσίας ή για κάθε Νοσηλευτική 

Μονάδα ξεχωριστά. 

Η Προσφορές θα δοθούν με τιμή ανά κιλό παρότι στο σύστημα εμφανίζεται 

«Απροσδιόριστο». 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης  

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

8.2.1 Τιμές 

Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιασδήποτε μορφής 

εξοπλισμό θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται 

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

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

μικρότερο του πέντε. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α, θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ΄ 

αυτά. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται με βάση το κόστος που θα προκύψει από το σύνολο των 

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

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει 

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

Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 

31/τ.Α’/02.03.2011).Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 

31/τ.Α’/02.03.2011). 

 

8.2.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών με την 

έκδοση του σχετικού  εντάλματος πληρωμής  και μέσα στην νόμιμη προθεσμία που προβλέπεται στη 

υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013, τ.Α). 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε 

τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε 

φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. : α) το δύο τοις εκατό (2%) υπέρ 

της Ψυχικής Υγείας βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3580/07.β) παρακράτηση 0,1% του Ν. 

4013/2011γ) Χαρτόσημο 3,6% του Ν. 4013/2011 επί της κράτησης της περίπτωσης.  
Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά 

αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Σε ότι αφορά τα Κέντρα Υγείας, τα τιμολόγια θα εκδίδονται επ’ ονόματι:  

6η Υ.ΠΕ.-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ……………………, ΑΦΜ 999100797, Α΄ ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Ταχ. 

Διεύθυνση του Κέντρου Υγείας. 

 

Άρθρο 9. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17.05.2016 και ώρα 11:00π.μ., μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

Άρθρο 10. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
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κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 

της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 

τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες –οικονομικούς φορείς για 

παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. Διαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη- Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση 

που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου 

*.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο επόμενο άρθρο. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται από τον 

προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή. 

 

11.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για: 

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

(β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

(δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE 

L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 

ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

(ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
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Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι 

διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και, επίσης, ότι δεν 

τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

(2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για 

το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 

υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές 

για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το 

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα 

προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 

εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε 

ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 

το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί 

ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 

της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

       7. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε 

περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δενm 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
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δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 

του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

       8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

       α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, 

       β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση, 

       γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, 

       δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και 

των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 

       ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 

από την Υπηρεσία. 

 

Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί ένωση/κοινοπραξία 

υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία. 

 

Επισημαίνεται ότι : 

o Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του προσφέροντα από τον διαγωνισμό 

 

11.2  ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη 

χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. 

 

Άρθρο 12. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Φακέλου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 

 

Άρθρο 13. Ανάδειξη Μειοδότη 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 

προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου 

απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
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δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη 

χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. 

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

1του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 

δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, 

εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του 

ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 

υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των 

οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 

 

Άρθρο 14.Διοικητικές Προσφυγές 

 

14.1 Κατά της Προκήρυξης, της συμμετοχής Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και της νομιμότητας της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μπορεί να ασκηθεί ένσταση για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του π.δ. 

118/2007. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4155/2013 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 

14.2 Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Υποψηφίους μέσω 

του συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή. 

14.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του π.δ. 

118/2007 απαιτείται να προσκομίζεται μαζί με την ένσταση παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. 

Σχετικά με την εν λόγω κατάθεση παραβόλου αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf 

από τους πιστοποιημένους Υποψηφίους και προσκομίζεται ταυτόχρονα και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 

την ηλεκτρονική του υποβολή. 

14.4 Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της 

Υπηρεσίας. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 € και μεγαλύτερο των 5.000 

€. 

14.5 Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 

3886/2010 και το άρθρο 15 του π.δ. 118/2007 

 

Άρθρο  15. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι ημέρες (120) (άρθρο 13, 

παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 

αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί 

(άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση 
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επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το 

διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

 

Άρθρο  16. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές για την υλοποίηση μέρους των διακηρυσσόμενων με την παρούσα, υπηρεσιών ανά 

Νοσηλευτική Μονάδα δεν γίνονται δεκτές . 

 

Άρθρο 17. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 

2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις 

που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(118/07). 

 

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 

συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης της Υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ ή το 2% επί των επί μέρους 

προϋπολογισμών. 

Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, 

γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό 

της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην 

προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε 

κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους 

λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία Ανακοίνωσης της 

Κατακύρωσης προς τον ανάδοχο. 

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) 

παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η 

εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας 

που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι 

επιστροφής της στην Τράπεζα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει 

εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που 

απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής 

καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος 

βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του 

αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η 

αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

Η παραλαβή του έργου θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή  που θα συνταχθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή για το σκοπό αυτό ύστερα από ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών με το πέρας της 

σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19.ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1) Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση 

μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

2) Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά 

μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας. 

3) Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με 

ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4) Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντων 

υλικών γίνεται δεκτή. 

5) Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

Α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής , ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση. 

Β. Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε 

λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή 

τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο 

καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση 

του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του 

καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου 

και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Γ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10%της αξίας του έργου για το οποίο 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το έργο μέχρι την μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του 

ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν 

εφαρμογή και τα αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρου 35 της παρούσας. 

Δ. Σε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 

έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται 
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υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο προμηθευτής εγγυάται προς τη Νοσηλευτική Μονάδα ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και 

ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από το 

Νοσοκομείο κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση το 

κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο 

κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα 

Δ. Την τιμή 

Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 

ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές 

Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής 

ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογής 

 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Νοσοκομείου. Κατ’ εξαίρεση ο 

Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι του Νοσοκομείου 

για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της 

επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 

εγκαταστάσεων της  Νοσηλευτικής Μονάδας, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία 

της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Προμηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. Το 
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Νοσοκομείο λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού 

του Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 24. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 

Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 

την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 

σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 

λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 

Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 

και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, 

μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη 

των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του 

Νοσοκομείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Νοσοκομείο δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε 

περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που 

απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

Νοσοκομείου. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία 

εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν 

υπέρ του Νοσοκομείου και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 

προβλέπονται στη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφούται με τις υποχρεώσεις 

που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

 

ΑΡΘΡΟ 25. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν 

θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής 

δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το 

Νοσοκομείο υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος 

του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του 

αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 26. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην 

οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, 

πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. 

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 

118/07). Το Νοσοκομείο διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή 

παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε 

περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής 

σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, το Νοσοκομείο ύστερα από πρόταση της 

αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή 

έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ του Νοσοκομείου οι εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την 

οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί 

σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Άρτα. 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, 

σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και 

τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ κ.α.α. 

                                                                                               Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

 

 

                                                                                                      ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ 

(ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) 

 Επεξήγηση όρων 
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ΥΜ Υγειονομική Μονάδα 

ΦΔ Φορέας Διαχείρισης 

      ΥΔΑΥΜ Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων  

ΕΑΥΜ Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων  

ΕΑΑΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά  

ΜΕΑ: Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα  

ADR:  Διεθνής Συνθήκη για τη Μεταφορά Επικινδύνων Υλικών Οδικώς  

Η μεταφορά και επεξεργασία των στερεών επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών  

(ΕΑΑΜ) (τα  οποία  στη  συνέχεια  και  για  συντομία  θα  αναφέρονται ως  ΕΑΑΜ)    και  μικτών 

επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) (τα οποία στη  συνέχεια και για  συντομία  θα αναφέρονται ως  

ΜΕΑ)  σύμφωνα με την ΚΥΑ Αρ. οικ. 146163 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1537,  Τεύχος  Δεύτερο, 08-05-
2012), τα  οποία  παράγει  το  Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, και τα Κ.Υ. Ευθύνης του  

και χαρακτηρίζεται κάτοχος, εκτελείται από φορέα διαχείρισης (Φ.Δ.)οποίος στη συνέχεια και για συν

τομία θα αναφέρεται ως Φ.Δ.) ο οποίος εκπληρώνει τις ελάχιστες τεχνικές και νομικές προδιαγραφές  

και  όρους  της  ΚΥΑ  Αρ.  οικ. 146163 (ΦΕΚ  1537  Β΄,   8-05-

2012)«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». 

 Οι  οικονομικές  υποχρεώσεις  χρηματικής  καταβολής  του  κατόχου,  ΓΝ.ΑΡΤΑΣ  

προς τον φορέα διαχείρισης για την διαχείριση των αποβλήτων που παραλαμβάνονται κατά τη  

διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης,  προσδιορίζονται  από  τους  όρους  της  

οικονομικής προσφοράς ανά μονάδα βάρους και την ποσότητα που παραλαμβάνεται, σύμφωνα με την

 τυπική  διαδικασία  παραλαβής  που  ορίζεται  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και    

την  αναγραφόμενη  κάθε  φορά  ποσότητα  στα  έντυπα  αναγνώρισης. Οι  ειδικοί   συμβατικοί  όροι 

των  υποχρεώσεων  του  φορέα  διαχείρισης  προς  τον  κάτοχο  των  αποβλήτων χαρακτήρα  ΕΑΑΜ,  

ΜΕΑ  το  Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ,  είναι  οι  κατωτέρω  : 

1.  Ο  φορέας  διαχείρισης  (Φ.Δ.)  υποχρεούται  όπως  παραλαμβάνει  απόβλητα  χαρακτήρα  

ΕΑΑΜ ,ΜΕΑ επί του συνόλου των δύο κατηγοριών  ή και μεμονωμένα, από  

τον  κάτοχο,  Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.  προς  μεταφορά  και  επεξεργασία,    με  την  νόμιμο   

διαδικασία που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας. Ο Φ.Δ. θα φέρει την  

πλήρη  και  αποκλειστική  νομική,  οικονομική  και  διαχειριστική  ευθύνη  έναντι    τρίτων   

και   των  φορέων  ελέγχου   του  κράτους   για  κάθε   διεκδίκηση    που  αξιώνεται    ή  

καταχωρείται και απορρέει από την παραλαβή και την διαχείριση των αποβλήτων.   

2. Ο  φορέας  διαχείρισης  υποχρεωτικά  διαθέτει  και  καταθέτει  κατά  την  υποβολή  της   

προσφοράς συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  υπογραφής  σύμβασης  με  το  νοσοκομείο,   

για    την    εκτέλεση    των  συμβατικών  υποχρεώσεων  αποκομιδής  και  διαχείρισης  των  

αποβλήτων  χαρακτήρα  ΕΑΑΜ  ή/και  ΜΕΑ ,  όλα  τα  απαιτούμενα  έγγραφα   

σύννομης λειτουργίας των πράξεων μεταφοράς και λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας  

των αποβλήτων αυτών. 

3. Η   μεταφορά  και   η  επεξεργασία   των  αποβλήτων  ΕΑΑΜ  ή/και ΜΕΑ  από   

τους        χώρους  προσωρινής  αποθήκευσης  εντός  της  υγειονομικής  

μονάδας (ψυκτικούς θαλάμους) στο χώρο  του νοσοκομείου, αναφέρεται  

υποχρεωτικά ότι εκτελείται με ευθύνη  της αναδόχου εταιρείας φορέα διαχείρισης, σε  

σταθερή  μονάδα  εγκατάστασης  ή  κινητή/  σταθερή  μονάδα  επεξεργασίας.  Η  

επεξεργασία των αποβλήτων γίνεται είτε με την τεχνική της αποτέφρωσης είτε με την  

τεχνική της αποστείρωσης.   

Για  την  μεταφορά  των  Επικίνδυνων  Αποβλήτων  Υγειονομικών  Μονάδων  ΕΑΥΜ  (τα  οποία  

στη συνέχεια και για συντομία θα αναφέρονται ως ΕΑΥΜ) εκτός Υγειονομικής Μονάδας ΥΜ   

η  οποία  στη  συνέχεια  και  για  συντομία  θα  αναφέρεται  ως  ΥΜ),  εφαρμόζονται  τα  
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αναφερόμενα  στο  κεφάλαιο  1  παρ. 1.2  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  

24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Κατά  τη  συλλογή  και  μεταφορά  τους  εκτός  ΥΜ,  τα  ΕΑΥΜ  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  

έγγραφο έντυπο αναγνώρισης, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6 του ΦΕΚ 1537/8-5-2012 

τεύχος  Β' «Μέτρα  και  όροι  για  την  διαχείριση  ιατρικών  αποβλήτων  από  υγειονομικές  

μονάδες. Το έγγραφο αυτό τυπώνεται εις τετραπλούν, ένα διατηρεί η  ΥΜ  που  παρήγαγε  τα  

ΕΑΥΜ,  ένα  ο  μεταφορέας,  ένα  η  εγκατάσταση  που  υποδέχεται  τα ΕΑΥΜ  και  ένα  κοινοποιεί  

η  ΥΜ  στην  αρμόδια  υπηρεσία  περιβάλλοντος  της  οικείας Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  στην  

οποία  θα  οδηγηθούν  για  διάθεση  ή  επεξεργασία.  

Το έντυπο έγγραφο αναγνώρισης περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο  

ΦΕΚ 1537/8-5-2012.   

 Ο μεταφορέας των ΕΑΥΜ οφείλει να καταρτίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις  

διασποράς  του  μεταφερόμενου  φορτίου  .  Για  το  σκοπό  αυτό  θα  πρέπει  να  προβλέπεται  

επαρκής εξοπλισμός καθαρισμού, απολύμανσης  όπως αυτός περιγράφεται  στο  σχέδιο,  το  

οποίο  υποχρεούται  ο  μεταφορέας  να  ετοιμάσει,  προκειμένου  να  αδειοδοτηθεί  σύμφωνα  

με το άρθρο 10, παράγραφος 2 της Κ.Υ.Α. 1419. 

Αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης  θα πρέπει να κατατεθεί στην τεχνική προσφορά. 

Για τις οδικές μεταφορές  των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ADR. Ο οδηγός που  

εκτελεί  τη  μεταφορά  πρέπει  να  είναι  κάτοχος  του  ισχύοντος  πιστοποιητικού  

επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών. 

Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς (π.χ. όταν μέρος της μεταφοράς εκτελείται οδικώς  

και μέρος αυτής δια θαλάσσης), τα απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται με τρόπο ώστε  

να  ακολουθείται  το  σύνολο  των  απαιτήσεων  που  αφορούν  τα  επιμέρους  τμήματα  της  

μεταφοράς. 

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» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07),  όπως  τροποποιήθηκε από  την  

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

Προδιαγραφές Οχημάτων Μεταφοράς 

 Τα οχήματα μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις: 

• Να  είναι  κατάλληλα  και  εφοδιασμένα  με  πιστοποιητικό  έγκρισης  ADR,  σύμφωνα  με  τις  

διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις  

της κοινής υπουργικής απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται. 

• Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε  

εμφανές σημείο. 

• Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

• Κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤8 ο C, να  

μη  φέρουν  μηχανισμό  συμπίεσης,  να  επιτρέπουν  ασφαλή  μεταφορά,  να  μπορούν  να  

πλένονται  και  να  απολυμαίνονται  εύκολα  και  να  διαθέτουν  διευκολύνσεις  για  την  

ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών. 

• Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος  

που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης. 

• Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση  

του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του. 

• Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης  ανάγκης. 

•  Να  διαθέτουν  στρογγυλεμένες  εσωτερικές  γωνίες  προς  αποφυγή  κατακράτησης  υγρών  

διαρροών. 

•  Να  διαθέτουν  κατάλληλο  προστατευτικό  ιματισμό,  εργαλεία  και  απολυμαντικό  μαζί  με  

τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών. 
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• Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων. 

• Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων. 

•  Να  καθαρίζονται  και  να  απολυμαίνονται  μετά  το  πέρας  κάθε  εκφόρτωσης  στις  

εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση, 

και να τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύμανσης κατά την απομάκρυνσή τους από  

τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών. 

Σε  περίπτωση  χρήσης  των  οχημάτων  μεταφοράς  ΕΑΑΜ,  ΜΕΑ   

να  αποδεικνύεται  ή  να  τεκμηριώνεται  ότι  αυτό  είναι  σύμφωνο  με τις  διατάξεις  της  

ADR.   

 

Η συλλογή, η συσκευασία και η στεγανότητα, η σήμανση και η προσωρινή αποθήκευση των  

αποβλήτων  ΕΑΑΜ  ,  ΜΕΑ  στους  κατάλληλους  ψυκτικούς  θαλάμους  του  

νοσοκομείου, εκτελείται με την ευθύνη  του  κατόχου  και   σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις   

της    ισχύουσας    νομοθεσίας    και    τα    όσα  ορίζονται    στον    εσωτερικό    κανονισμό   

διαχείρισης    αποβλήτων    του    νοσοκομείου.    Ειδικότερα,    η  συσκευασία    γίνεται    σε   

ειδικούς    περιέκτες      (hospital    box)    που    περιέχουν    εσωτερικά    πλαστικές  σακούλες  

(σάκους),  κατασκευασμένες  από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  (HDPE)  ή  χαμηλής  

πυκνότητας  (LDPE)  πάχους  τουλάχιστον  1,5  mm με  την  ειδική  προβλεπόμενη  σήμανση   

και  διακριτικό  κόκκινο  χρώμα,  καλά  κλεισμένους  και  περιεχόμενο  τα  στερεά  απόβλητα  ή  

πλαστικά  κίτρινα  δοχεία    απόρριψης    αιχμηρών    αποβλήτων.      Ενδεικτικά  για  τα  ΕΑΑΜ  

δύνανται να συλλέγονται σε σακούλες  κατάλληλου πάχους, που δε σχίζονται εύκολα. Στην   

περίπτωση που η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται με τη μέθοδο της αποστείρωσης αυτά  

τοποθετούνται  σε    σακούλες  κίτρινου  χρώματος,  ενώ  σε  περίπτωση  διαχείρισης  με  τη  

μέθοδο  της αποτέφρωσης, αυτά  τοποθετούνται  σε  σακούλες κόκκινου  χρώματος, και  στη  

συνέχεια    σε  ειδικούς  περιέκτες  (ενδεικτικά  τύπου  Hospital box),  ίδιου  χρώματος, 

χωρητικότητας 40−60 l. 

Τα  αιχμηρά  αντικείμενα  (σύριγγες  μιας  χρήσεως  με  ενσωματωμένη  τη  βελόνη,  βελόνες, 

μαχαιρίδια,  λάμες,  νυστέρια  συμπεριλαμβανομένων  και  των  σπασμένων  γυαλιών) 

συλλέγονται  σε  υψηλής  πυκνότητας  σχεδιασμένους,  αδιάτρητους,  αυτόκλειστους, 

σκληρούς,  πλαστικούς  υποδοχείς  (πλην  PVC),  με  καπάκι  ειδικού  τύπου  που  κλείνει  με  

ασφάλεια.   

Οι υποδοχείς διαθέτουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής, είναι ανθεκτικοί στη διείσδυση και  

τη  διαρροή, έτσι ώστε  τα  στοιχεία  τους να μην μπορούν να πέσουν κατά  τη  διάρκεια  της  

συσκευασίας τους,  με κίνδυνο να τρυπηθεί κάποιος και κανένα στοιχείο του περιεχομένου  

τους  να  μην  μπορεί  να  αφαιρεθεί  από  τον  υποδοχέα.  Το  χρώμα  τους  θα  πρέπει  να  

είναι ανάλογο  με  τη  μέθοδο  επεξεργασίας  των  αποβλήτων.  Ο  υποδοχέας  των  αιχμηρών  

θα κλείνει όταν θα έχει  γεμίσει κατά τα τρία τέταρτα του συνόλου του. Εάν ο υποδοχέας των  

αιχμηρών  πρόκειται  να  αποτεφρωθεί,  θα  τοποθετείται  σε  κόκκινο  περιέκτη  [ενδεικτικά  

τύπου Hospital box (νοσοκομειακό κιβώτιο)] με τα άλλα απόβλητα υψηλού κινδύνου. Εάν ο  

υποδοχέας των αιχμηρών πρόκειται να υποστεί αποστείρωσης, θα τοποθετείται σε κίτρινο  

περιέκτη (ενδεικτικά τύπου Hospital box) με τα άλλα απόβλητα υψηλού κινδύνου. 

Η χωριστή συλλογή υγρών, μολυσματικών αποβλήτων γίνεται κατά προτίμηση σε μικρούς  

υποδοχείς  κατάλληλου  υλικού  (πλην  PVC),  χωρητικότητας  10−30 lit.  Το  υλικό  των  

υποδοχέων  θα πρέπει να είναι ανθεκτικό  στη  διάβρωση και  στις μηχανικές καταπονήσεις  

και γενικότερα να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας  του οποίου να μπορεί να προκληθεί

 κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα. 

 

ΣΗΜΑΝΣΗ 

Όλες οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να φέρουν ετικέτα με βασικές πληροφορίες για  

το περιεχόμενό τους καθώς και για την παραγωγή τους. 
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Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι. 

•  Να  έχουν  το  διεθνές  σύμβολο  και  την  αντίστοιχη  σήμανση  του  μολυσματικού  ή /  και  

επικίνδυνου, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται τα απόβλητα. 

• Να φέρουν ευκρινώς τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». 

• Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους. 

•  Να  αναγράφουν  την  ημερομηνία  παραγωγής  και  συσκευασίας  του  αποβλήτου,  την  

ακριβή  θέση  παραγωγής(θάλαμος  /  τμήμα  /  εργαστήριο),  την  ποσότητα  και  τον  

προορισμό του αποβλήτου. 

 Η  παραλαβή  των  αποβλήτων  γίνεται  σε  καθορισμένες  ημέρες,  σε  ωράριο  τακτικής  

λειτουργίας, 07:00-15:00  μμ.  παρουσία  της  επιτροπής  παράδοσης  ΕΑΑΜ.  Η  παραλαβή  σε  

έκτακτες  περιπτώσεις  ,  επιπροσθέτως  του  τακτικού  προγράμματος  παραλαβών  γίνεται  

μετά από κλήση  του  νοσοκομείου κατ΄ εξαίρεση.   Σε  περιπτώσεις  αδυναμίας  εκτέλεσης  του  

τακτικού  προγράμματος παραλαβών  από  το  νοσοκομείο  με  υπαιτιότητα  του  φορέα  διαχείρισης,  

ο  φορέας φροντίζει  για  την  διατήρηση  των αποβλήτων  με  την  προβλεπόμενη  από  την  

νομοθεσία διαδικασία  και φέρει  την  ευθύνη  εκπλήρωσης  των  κυρώσεων  οικονομικού και  

νομικού  χαρακτήρα που απορρέουν από την προκύπτουσα δυσλειτουργία και βλάβη.  Ο  οδηγός  και  

το  αυτοκίνητο  μεταφοράς  διαθέτουν  πάντα  τις  ισχύουσες άδειες και  εγκρίσεις  μεταφοράς,  

διατίθεται  σχέδιο έκτακτης ανάγκης  σε ατυχήματα και συμβάντα.  Το  νοσοκομείο  θα  πρέπει  να  

ενημερώνεται  εγκαίρως  για  κάθε  περιστατικό ελέγχου  αρμόδιων  φορέων,  ατυχήματος  ή  

προβλήματος  που  αλλάζει  τις  συνθήκες  του προγράμματος μεταφοράς των αποβλήτων. 

 

  Η  επεξεργασία  των  αποβλήτων  εκτελείται  με  την  ευθύνη  του  φορέα  διαχείρισης  σε  

καθορισμένη μόνιμη  εγκατάσταση ή κινητή μονάδα ,  η  οποία  φέρει  όλες  τις  τεχνικές   

και  νομικές  άδειες  και  προδιαγραφές λειτουργίας για την ειδική επεξεργασία. Η άδεια  

λειτουργίας της μόνιμης εγκατάστασης, η τεχνική και περιβαλλοντική έγκριση των όρων  

λειτουργίας, τα σχετικά τεχνικά στοιχεία της μεθόδου και της διαδικασίας επεξεργασίας  

των αποβλήτων, οι φάκελοι  του μητρώου καταχωρήσεων και ελέγχων της επεξεργασίας  

των αποβλήτων, αναφέρονται και κατατίθενται στην διάθεση του νοσοκομείου κατά  την   

υποβολή  της  προσφοράς  στον  διαγωνισμό.  Ο  φορέας  διαχείρισης  υποχρεούται  να  

προσκομίζει  τα  ανωτέρω  έγγραφα  σε  κάθε  περίπτωση  προβλήματος  ανανέωσης  

αδειοδότησης  της  εγκατάστασης,    ελέγχων    από    αρμόδιους    κρατικούς    φορείς    και   

διαπίστωσης    παραλείψεων    που  εγείρουν  κυρώσεις.  Τακτικά,  μια  φορά  ετησίως  

κατατίθεται  στον  υπεύθυνο  διαχείρισης  αποβλήτων  ΥΜ  (ΥΔΑΥΜ)  του  Νοσοκομείου  

έκθεση παραλαβής και διάθεσης  των αποβλήτων,  των ελέγχων ποιότητας επεξεργασίας  

των αποβλήτων με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από αρμόδιους φορείς. 

Για την επεξεργασία των Επικινδύνων Αποβλήτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 4 

και  στο  Υποπαράρτημα  Ι  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  24944/1159/2006,  όπως  

εκάστοτε ισχύει. 

Ειδικότερα  για  τα ΕΑΥΜ,  οι  βασικές  διαθέσιμες  τεχνολογίες επεξεργασίας  των  χωρίζονται  

σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

• Τεχνολογίες Αποτέφρωσης και  

• Τεχνολογίες Αποστείρωσης. 

Αναφέρονται  επίσης  κάποιες  συμπληρωματικές  μέθοδοι  διαχείρισης  των  ΕΑ  που  δεν  

ανήκουν  στις  δύο  προαναφερθείσες  κατηγορίες.  Οι  Τεχνικές  Προδιαγραφές  που  ισχύουν  

για κάθε μία από τις κατηγορίες αναφέρονται στις Παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.4 αντίστοιχα  

του ΦΕΚ 1537/8-5-2012. 

Τα ΕΑΑΜ, ΜΕΑ  μπορούν  γενικά  να  υπόκεινται  σε  επεξεργασία  με  τη  μέθοδο  της  

αποτέφρωσης (με εξαίρεση τα απόβλητα που αναφέρονται στον Πίνακα I του ΦΕΚ 1537/8- 

5-2012 και των αντίστοιχων Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας) ενώ οι μέθοδοι αποστείρωσης  
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μπορούν  να  εφαρμόζονται  για  την  επεξεργασία  μόνο  τα  ΕΑΑΜ.  Στην  επιλογή  της  

κατάλληλης μεθόδου θα πρέπει να  λαμβάνεται υπόψη ο Πίνακας Ι του ΦΕΚ 1537/8-5-2012 

και  οι  διαθέσιμες  πληροφορίες  των  Δελτίων  Δεδομένων  Ασφαλείας.  Η  μέθοδος  

επεξεργασίας  των  ΕΑΑΜ  θα  πρέπει  να  ελέγχεται  σε  σχέση  με  τη  αποστείρωση  των  

μικροοργανισμών των αποβλήτων. 

Επιπλέον  των αναφερόμενων  παρακάτω  τεχνολογιών  δύναται  να εφαρμοστούν και άλλες  

μέθοδοι  επεξεργασίας,  με  την  προϋπόθεση  ότι  επιτυγχάνουν  το ίδιο  ή  καλύτερο  επίπεδο  

επεξεργασίας. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

Γενικά 

Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, 

περιορισμοί και οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με  

το  Άρθρο  6  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  22912/1117/2005 «Μέτρα  και  όροι  για  το  

περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (ΦΕΚ  

759/Β/2005), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου  

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την  εφαρμογή  της  μεθόδου  (σχεδιασμός  και  συνθήκες  

λειτουργίας)  των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπον ται στο Άρθρο  6  της κοινής  

υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει.  

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: 

• 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  ΦΕΚ  1537/8-5-2012,  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. 

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  
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έγγραφα, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία της εγκατάστασης. 

Ατμοσφαιρικές Εκπομπές, Υγρά Απόβλητα και Υπολείμματα 

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. 

Τεχνικές Μετρήσεων 

Σχετικά με τις τεχνικές μετρήσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της κοινής  

υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών 

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. 

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. 

Διαχείριση υπολειμμάτων 

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. 

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. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

Γενικά 

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  εφαρμόζονται  τόσο  σε  σταθερές  όσο  και  σε  κινητές  μονάδες  

επεξεργασίας. 

Οι  διαδικασίες  αποστείρωσης  ακολουθούν  τα  προβλεπόμενα  στο  πρότυπο  του  ΕΛΟΤ  αρ. 

12740/00. Μετά την επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα. Τα είδη  

των αποβλήτων που δύναται να υποστούν επεξεργασία με κάποια από τις τεχνολογίες που  

16PROC004202832 2016-04-13



                         Γ.Ν  ΑΡΤΑΣ Σελίδα 35 
 

υπάγονται στις τεχνολογίες αποστείρωσης, καθορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα Ι του ΦΕΚ  

1537/8-5-2012. 

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου 

Για  την  εφαρμογή  της  μεθόδου  της  αποστείρωσης  των  ΕΑΑΜ  πρέπει  να  πληρούνται  οι  

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή, 

ώστε  αυτά  να  μην  είναι  αναγνωρίσιμα  γεγονός  που  συμβάλλει  στην  

αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση του όγκου τους. 

2. Τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστείρωση θα πρέπει να  

απομακρύνονται  ή  να  υποβάλλονται  σε  επεξεργασία  κατά  τρόπο  που  δεν  θα  

δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

3.  Οι  σταθερές  μονάδες  επεξεργασίας  ΕΑΑΜ  πρέπει  να  διαθέτουν  ειδικές  εγκαταστάσεις  

για  την  επεξεργασία  των  ΕΑΑΜ  οι  οποίες  θα  βρίσκονται  εντός  κατάλληλα  

διαμορφωμένου κτιριακού χώρου. 

4.  Να  γίνεται  απολύμανση  των  μέσων  με  τα  οποία  μεταφέρονται  τα  απόβλητα  και  των  

αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275−99 και  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1276−98. 

5. Οι κινητές μονάδες θα επεξεργάζονται τα απόβλητα σε ειδικά καθορισμένους χώρους της  

ΥΜ,  ο  οποίος  πρέπει  να  διαθέτει  τις  κατάλληλες  υποδομές  (π.χ.  δίκτυα  ύδρευσης, 

αποχέτευσης.  θέση  στάθμευσης  της  κινητής  μονάδας,  φωτισμό,  σήμανση, 

εγκαταστάσεις πυρόσβεσης). 

6. Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης γίνονται  

από  εξειδικευμένο  και  διαπιστευμένο  εργαστήριο.  Το  πρότυπο  ελέγχου  που  

ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ EN ISO 11138.01. 

Διαχείριση Αποβλήτων μετά την Αποστείρωση 

 Η  ΥΜ  έχει  την  ευθύνη  για  το  διαχωρισμό  και  την  παράδοση  των  κατάλληλων  ΕΑΑΜ  σε  

μονάδες αποστείρωσης. 

Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 1537/8-5-2012,    

είναι  απόβλητα  που  προσομοιάζουν  με  τα  οικιακά  και  διατίθενται  σε  

ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων. 

Τα  επεξεργασμένα (αποστειρωμένα)  σε  σταθερές  ή  κινητές  μονάδες  επεξεργασίας  ΕΑΑΜ  

(Προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ: 18 01 04, 18 02 03), τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς  

κίτρινου χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα αναγράφε

ται  η  φράση  «Αποστειρωμένα  ΕΑΑΜ»,  καθώς  και  η  ονομασία  του  φυσικού  ή  

νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της ΥΜ και η ημερομηνία επεξεργασίας. Τα  

«Αποστειρωμένα  ΕΑΑΜ»,  οδηγούνται  στον  τελικό  αποδέκτη  με  ειδικό  για  το  σκοπό  αυτό  

όχημα και  ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. 

Ο φορέας παραλαβής των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ 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  εφαρμόζει  τα  προβλεπόμενα  από  το  Άρθρο  13  και  το  

Παράρτημα  ΙΙ  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  29407/3508/2002 (ΦΕΚ  

1572Β/16−12−2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», σχετικά  

με τη διαδικασία και τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων. 

Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  ήταν  επιτυχής  η  επεξεργασία,  ο  φορέας  

επεξεργασίας  καταβάλλει  στον  φορέα  διάθεσης  των  αποστειρωμένων  ΕΑΑΜ  το  κόστος  

ελέγχου της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης. 

Ο φορέας επεξεργασίας έχει την ευθύνη για την επίτευξη μικροβιακής μείωσης στα ΕΑΑΜ. 
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για  την  παραλαβή  των  αποβλήτων  ισχύουν  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  5  της  κοινής  

υπουργικής  απόφασης  22912/1117/2005,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  καθώς  και  στο  εδάφιο  

4.3.2 του Κεφαλαίου 4 του Άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 

(ΦΕΚ Β 791). 

Η κατά προσέγγιση ποσότητα ΕΑΑΜ που παράγει : 

1. Το Γ.Ν. Άρτας : 3.205  kg περίπου μηνιαίως ήτοι ετησίως 38.460 kg 

2. To K.Y Βουργαρελίου : 10 kg περίπου μηνιαίως ήτοι ετησίως 120 kg 

3. Το Κ.Υ. Αγνάντων : 10 kg περίπου μηνιαίως ήτοι ετησίως 120 kg 

4. Το Κ.Υ. Α. Καλεντίνης :  20 kg περίπου μηνιαίως ήτοι ετησίως 240 kg  

Η κατά προσέγγιση ποσότητα ΜΕΑ που παράγει : 

 Το Γ.Ν. Άρτας : 130  kg περίπου μηνιαίως ήτοι ετησίως 1.560 kg 

Αναλυτικότερα :  

 

1. ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΑΑΜ-ΜΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ : 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Επικίνδυνα 

Απόβλητα 

Αμιγώς 

Μολυσματικού 

Χαρακτήρα 

ΕΑΑΜ 

38.460 κιλά 1,78 € 68.458,80 €  15.745,52 € 84.204,32 € 

2 Μικτά 

Επικίνδυνα 

Απόβλητα 

ΜΕΑ 

1.560 κιλά 22,46 € 3.837,60 € 882,65 € 4.720,25 € 

ΣΥΝΟΛΟ 72.296,40 € 16.628,17 88.924,57 € 

 

2.ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΑΑΜ ΤΟΥ Κ.Υ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ :  

 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Επικίνδυνα 

Απόβλητα 

Αμιγώς 

Μολυσματικού 

Χαρακτήρα 

ΕΑΑΜ 

120 κιλά 1,78 € 213,60 € 49,13 € 262,73 € 

 

3.ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΑΑΜ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ :  

 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Επικίνδυνα 

Απόβλητα 

Αμιγώς 

120 κιλά 1,78 € 213,60 € 49,13 € 262,73 € 
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Μολυσματικού 

Χαρακτήρα 

ΕΑΑΜ 

 

4.ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ : 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Επικίνδυνα 

Απόβλητα 

Αμιγώς 

Μολυσματικού 

Χαρακτήρα 

ΕΑΑΜ 

240 κιλά 1,78 € 427,20 € 98,26 € 525,46 € 

 
     ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤ

ΗΣΗ  

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ  

  
ΥΜ Υγειονομική Μονάδα 

ΦΔ Φορέας Διαχείρισης 

      

ΥΔΑΥΜ 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών 

 Μονάδων 

ΕΑΥΜ Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων 

ΕΑΑΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά 

ΜΕΑ: Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα  

ADR:  Διεθνής Συνθήκη για τη Μεταφορά Επικινδύνων  

Υλικών Οδικώς 
 

ΟΧΙ 

  

Η μεταφορά και επεξεργασία των στερεών επικίνδυνων αποβλήτων αμι-

γώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) (τα  οποία  στη  συνέχεια  και  για  

συντομία  θα  αναφέρονται ως  ΕΑΑΜ)    και  μικτών 

επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) (τα οποία στη  συνέχεια και για  

συντομία  θα αναφέρονται ως  ΜΕΑ)  σύμφωνα με την ΚΥΑ Αρ. οικ. 

146163 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1537,  Τεύχος  Δεύτερο, 08-05-2012), τα  

οποία  παράγει  το  Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, και τα Κ.Υ. Ευθύνης του 

και χαρακτηρίζεται κάτοχος, εκτελείται από φορέα 

διαχείρισης (Φ.Δ.)οποίος στη συνέχεια και για συντομία θα αναφέρεται 

ως Φ.Δ.) ο οποίος εκπληρώνει τις ελάχιστες τεχνικές και νομικές 

προδιαγραφές  και  όρους  της  ΚΥΑ  Αρ.  οικ. 146163 (ΦΕΚ  1537  Β΄,   

8-05-2012)«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων». 

ΝΑΙ 

  

Οι  οικονομικές  υποχρεώσεις  χρηματικής  καταβολής  του  κατόχου,  

ΓΝ.ΑΡΤΑΣ  προς τον φορέα διαχείρισης για την διαχείριση των 

 αποβλήτων που παραλαμβάνονται κατά τη  διάρκεια  ισχύος  της  

 σύμβασης,  προσδιορίζονται  από  τους  όρους  της  

οικονομικής προσφοράς ανά μονάδα βάρους και την ποσότητα  

ΝΑΙ 
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που παραλαμβάνεται, σύμφωνα με την τυπική  διαδικασία  παραλαβής  

 που  ορίζεται  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  

την  αναγραφόμενη  κάθε  φορά  ποσότητα  στα  έντυπα  αναγνώρισης. 

 Οι  ειδικοί   συμβατικοί  όροι των  υποχρεώσεων  του  φορέα  

διαχείρισης  προς  τον  κάτοχο  των  αποβλήτων χαρακτήρα  ΕΑΑΜ,  

ΜΕΑ  το  Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ,  είναι  οι  κατωτέρω  : 

1.  Ο  φορέας  διαχείρισης  (Φ.Δ.)  υποχρεούται  όπως  παραλαμβάνει  

απόβλητα  χαρακτήρα ΕΑΑΜ ,ΜΕΑ επί του συνόλου των δύο 

κατηγοριών  ή και μεμονωμένα, από τον  κάτοχο,  Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.  προς  

μεταφορά  και  επεξεργασία,    με  την  νόμιμο  διαδικασία που ορίζεται  

από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας. Ο Φ.Δ. 

 θα φέρει την πλήρη  και  αποκλειστική  νομική,  οικονομική  και  

διαχειριστική  ευθύνη  έναντι    τρίτων  και   των  φορέων  ελέγχου   

του  κράτους   για  κάθε διεκδίκηση    που  αξιώνεται   ή καταχωρείται 

 και απορρέει από την παραλαβή και την διαχείριση των αποβλήτων.   

2. Ο  φορέας  διαχείρισης  υποχρεωτικά  διαθέτει  και  καταθέτει  κατά  

την  υποβολή  της  προσφοράς συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  υπογρα-

φής σύμβασης με  το  νοσοκομείο,  για    την    εκτέλεση    των  

συμβατικών  υποχρεώσεων  αποκομιδής  και  διαχείρισης  

των αποβλήτων  χαρακτήρα  ΕΑΑΜ  ή/και  ΜΕΑ ,  όλα  

τα απαιτούμενα έγγραφα  σύννομης λειτουργίας των πράξεων  

μεταφοράς και λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων  

αυτών. 

3. Η   μεταφορά  και   η  επεξεργασία   των  αποβλήτων  ΕΑΑΜ  

ή/και ΜΕΑ  από  τους  χώρους  προσωρινής  αποθήκευσης  εντός  της  

 υγειονομικής μονάδας (ψυκτικούς θαλάμους) στο χώρο  του  

νοσοκομείου, αναφέρεται υποχρεωτικά ότι εκτελείται  

με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας φορέα διαχείρισης, σε σταθερή  

μονάδα  εγκατάστασης  ή  κινητή/  σταθερή  μονάδα  επεξεργασίας. 

  Η επεξεργασία των αποβλήτων γίνεται είτε με την τεχνική της  

Αποτέφρωσης είτε με την τεχνική της αποστείρωσης.   

Για  την  μεταφορά  των  Επικίνδυνων  Αποβλήτων  Υγειονομικών  

Μονάδων  ΕΑΥΜ  (τα  οποία στη συνέχεια και για συντομία θα 

 αναφέρονται ως ΕΑΥΜ) εκτός Υγειονομικής Μονάδας ΥΜ 

η  οποία  στη  συνέχεια  και  για  συντομία  θα  αναφέρεται  ως  ΥΜ),  

εφαρμόζονται  τα αναφερόμενα  στο  κεφάλαιο  1  παρ. 1.2  της   

κοινής  υπουργικής  απόφασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ 

  

Κατά  τη  συλλογή  και  μεταφορά  τους  εκτός  ΥΜ,  τα  ΕΑΥΜ  

πρέπει  να  συνοδεύονται  από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης, όπως  

αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6 του ΦΕΚ 1537/8-5-2012 τεύχος  Β'  

«Μέτρα  και  όροι  για  την  διαχείριση  ιατρικών  αποβλήτων  από  

υγειονομικές μονάδες. 

Το έγγραφο αυτό τυπώνεται εις τετραπλούν, ένα διατηρεί η  ΥΜ  που  

παρήγαγε  τα  ΕΑΥΜ,  ένα  ο  μεταφορέας,  ένα  η  εγκατάσταση  που  

υποδέχεται  τα ΕΑΥΜ  και  ένα  κοινοποιεί  η  ΥΜ  στην  αρμόδια  

υπηρεσία  περιβάλλοντος  της  οικείας Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  

στην  οποία  θα  οδηγηθούν  για  διάθεση  ή  επεξεργασία.  

Το έντυπο έγγραφο αναγνώρισης περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στο ΦΕΚ 1537/8-5-2012.   

ΝΑΙ 

  

 Ο μεταφορέας των ΕΑΥΜ οφείλει να καταρτίσει σχέδιο έκτακτης ΝΑΙ   
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 ανάγκης σε περιπτώσεις διασποράς  του  μεταφερόμενου  φορτίου  .  

 Για  το  σκοπό  αυτό  θα  πρέπει  να  προβλέπεται επαρκής εξοπλισμός 

 καθαρισμού, απολύμανσης  όπως αυτός περιγράφεται  στο  σχέδιο,  το  

οποίο  υποχρεούται  ο  μεταφορέας  να  ετοιμάσει,  προκειμένου  να  

αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2 της Κ.Υ.Α. 1419. 

Αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης  θα πρέπει να κατατεθεί στην 

τεχνική προσφορά. 

Για τις οδικές μεταφορές  των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα οριζόμενα  

στην ADR. Ο οδηγός που εκτελεί  τη  μεταφορά  πρέπει  να  είναι  

 κάτοχος  του  ισχύοντος  πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης  

ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών. 

ΝΑΙ 

  

Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς (π.χ.όταν μέρος της μεταφοράς

 εκτελείται οδικώς και μέρος αυτής δια θαλάσσης), τα απόβλητα θα 

πρέπει να μεταφέρονται με τρόπο ώστε να ακολουθείται το σύνολο των  

 απαιτήσεων  που  αφορούν  τα  επιμέρους  τμήματα  της μεταφοράς. 

ΝΑΙ 

  

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» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07),  όπως  

τροποποιήθηκε από  την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948). 

ΝΑΙ 

  

Προδιαγραφές Οχημάτων Μεταφοράς 

Τα οχήματα μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να πληρούν τις 

εξής απαιτήσεις: 

• Να  είναι  κατάλληλα  και  εφοδιασμένα  με  πιστοποιητικό  έγκρισης  

ADR,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος  

104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής 

 απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται. 

• Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο  

να επιδεικνύεται σε εμφανές σημείο. 

• Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

• Κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότη

τα ψύξης ≤8 ο C, να μη  φέρουν  μηχανισμό  συμπίεσης,  να  

επιτρέπουν  ασφαλή  μεταφορά,  να  μπορούν  να πλένονται  και  να  

απολυμαίνονται  εύκολα  και  να  διαθέτουν  διευκολύνσεις  για  την  

ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών. 

• Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώμα

τος του οχήματος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του 

 φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης. 

• Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει

 τη μη μετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του. 

• Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης  ανάγκης 

•  Να  διαθέτουν  στρογγυλεμένες  εσωτερικές  γωνίες  προς  αποφυγή  

κατακράτησης  υγρών διαρροών. 

•  Να  διαθέτουν  κατάλληλο  προστατευτικό  ιματισμό,  εργαλεία  και  

απολυμαντικό  μαζί  με τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση  

των υγρών διαρροών. 

• Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μετα-

φορέων αποβλήτων. 

• Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων. 

ΝΑΙ 
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•  Να  καθαρίζονται  και  να  απολυμαίνονται  μετά  το  πέρας  κάθε  

εκφόρτωσης  στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατη- 

ρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση ,και να τους επιδίδεται  

σχετική βεβαίωση απολύμανσης κατά την απομάκρυνσή τους από  

τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών. 

Σε  περίπτωση  χρήσης  των  οχημάτων  μεταφοράς  ΕΑΑΜ,  ΜΕΑ   

να  αποδεικνύεται  ή  να  τεκμηριώνεται  ότι  αυτό  είναι  σύμφωνο  

με τις  διατάξεις  της ADR.   

Η συλλογή, η συσκευασία και η στεγανότητα, η σήμανση και η προσωρι

νή αποθήκευση των αποβλήτων  ΕΑΑΜ  ,  ΜΕΑ  στους  κατάλληλους  

 ψυκτικούς  θαλάμους  του  νοσοκομείου, εκτελείται με την ευθύνη   

του  κατόχου  και   σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  της ισχύουσας    

νομοθεσίας   και    τα    όσα  ορίζονται    στον    εσωτερικό    

κανονισμό  διαχείρισης    αποβλήτων    του    νοσοκομείου.    

Ειδικότερα,    η  συσκευασία    γίνεται    σε  ειδικούς    περιέκτες      

(hospital    box)    που    περιέχουν    εσωτερικά    πλαστικές  σακούλες  

(σάκους),  κατασκευασμένες  από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  

(HDPE)  ή  χαμηλής πυκνότητας  (LDPE)  πάχους  τουλάχιστον 1,5 mm 

 με  την  ειδική  προβλεπόμενη  σήμανση  και  διακριτικό  κόκκινο  

χρώμα,καλά  κλεισμένους  και  περιεχόμενο  τα  στερεά  απόβλητα  ή  

πλαστικά  κίτρινα  δοχεία    απόρριψης    αιχμηρών    αποβλήτων.      

Ενδεικτικά  για  τα  ΕΑΑΜ δύνανται να συλλέγονται σε σακούλες  

 κατάλληλου πάχους, που δε σχίζονται εύκολα. 

 Στην  περίπτωση που η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται με τη 

 μέθοδο της αποστείρωσης αυτά τοποθετούνται σε   σακούλες  κίτρινου  

χρώματος, ενώ  σε  περίπτωση  διαχείρισης  με  τη μέθοδο  

της αποτέφρωσης, αυτά  τοποθετούνται  σε  σακούλες κόκκινου  

χρώματος, και  στη συνέχεια    σε  ειδικούς  περιέκτες  (ενδεικτικά  

τύπου  Hospital box),  ίδιου  χρώματος,χωρητικότητας 40−60 l. 

ΝΑΙ 

  

Τα  αιχμηρά  αντικείμενα  (σύριγγες  μιας  χρήσεως  με  ενσωματωμένη  

τη βελόνη, βελόνες,μαχαιρίδια, λάμες, νυστέρια συμπεριλαμβανομένων  

και  των  σπασμένων  γυαλιών) συλλέγονται  σε  υψηλής  πυκνότητας  

σχεδιασμένους,  αδιάτρητους,  αυτόκλειστους, σκληρούς,  πλαστικούς  

υποδοχείς  (πλην  PVC),  με  καπάκι  ειδικού  τύπου  που  κλείνει  

με ασφάλεια.   

ΝΑΙ 

  

Οι υποδοχείς διαθέτουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής, είναι ανθεκτικοί 

στη διείσδυση και τη διαρροή, έτσι ώστε τα στοιχεία τους να μην μπο- 

ρούν να πέσουν κατά τη διάρκεια της συσκευασίας τους,  με κίνδυνο να  

τρυπηθεί κάποιος και κανένα στοιχείο του περιεχομένου τους  να  μην  

μπορεί  να  αφαιρεθεί  από  τον  υποδοχέα.  Το  χρώμα  τους  θα  πρέπει  

να  είναι ανάλογο  με  τη  μέθοδο  επεξεργασίας  των  αποβλήτων.  Ο  

υποδοχέας των αιχμηρών θα κλείνει όταν θα έχει  γεμίσει κατά τα τρία 

τέταρτα του συνόλου του. Εάν ο υποδοχέας των αιχμηρών  πρόκειται   

να  αποτεφρωθεί,  θα  τοποθετείται  σε  κόκκινο  περιέκτη  [ενδεικτικά  

τύπου Hospitalbox(νοσοκομειακό κιβώτιο)] με τα άλλα απόβλητα υψη- 

λού κινδύνου. Εάν ο υποδοχέας των αιχμηρών πρόκειται να υποστεί απο

στείρωσης, θα τοποθετείται σε κίτρινο περιέκτη (ενδεικτικά τύπου  

Hospital box) με τα άλλα απόβλητα υψηλού κινδύνου. 

Η χωριστή συλλογή υγρών, μολυσματικών αποβλήτων γίνεται κατά  

προτίμηση σε μικρούς υποδοχείς  κατάλληλου  υλικού  (πλην  PVC),  

ΝΑΙ 
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χωρητικότητας 10−30lit. Το υλικό των υποδοχέων θα πρέπει να είναι 

 ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικό-

τερα να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας  του οποίου να 

μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον 

 από τα συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα. 

ΣΗΜΑΝΣΗ 

Όλες οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να φέρουν ετικέτα με βασι- 

κές πληροφορίες για το περιεχόμενό τους καθώς και για την παραγωγή 

 τους. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι. 

•  Να  έχουν  το  διεθνές  σύμβολο  και  την  αντίστοιχη  σήμανση  του  

μολυσματικού ή / και επικίνδυνου, ανάλογα με την κλάση UN στην  

οποία κατατάσσονται τα απόβλητα. 

• Να φέρουν ευκρινώς τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». 

• Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνό

τητά τους. 

•  Να  αναγράφουν  την  ημερομηνία  παραγωγής  και  συσκευασίας  

του  αποβλήτου,  την ακριβή  θέση  παραγωγής(θάλαμος / τμήμα /  

εργαστήριο),  την  ποσότητα  και  τον προορισμό του αποβλήτου. 

ΝΑΙ 

  

Η παραλαβή  των  αποβλήτων  γίνεται  σε  καθορισμένες  ημέρες,  σε  

ωράριο τακτικής λειτουργίας,07:00-15:00  μμ.  παρουσία της επιτροπής   

παράδοσης  ΕΑΑΜ.  Η  παραλαβή  σε  έκτακτες  περιπτώσεις  ,  

επιπροσθέτως  του  τακτικού  προγράμματος  παραλαβών  γίνεται  

μετά από κλήση  του  νοσοκομείου κατ΄ εξαίρεση.   Σε  περιπτώσεις  

αδυναμίας  εκτέλεσης  του  τακτικού  προγράμματος παραλαβών  από  

το  νοσοκομείο  με  υπαιτιότητα  του  φορέα  διαχείρισης,  ο  φορέας  

φροντίζει  για  την  διατήρηση  των αποβλήτων  με  την  προβλεπόμενη  

από  την  νομοθεσία διαδικασία  και φέρει  την  ευθύνη  εκπλήρωσης  

των  κυρώσεων  οικονομικού και  νομικού  χαρακτήρα που απορρέουν 

 από την προκύπτουσα δυσλειτουργία και βλάβη.  Ο  οδηγός  και  το  

αυτοκίνητο  μεταφοράς  διαθέτουν  πάντα  τις  ισχύουσες άδειες και  

εγκρίσεις  μεταφοράς,  διατίθεται  σχέδιο έκτακτης ανάγκης  σε 

 ατυχήματα και συμβάντα.  Το  νοσοκομείο  θα  πρέπει  να  

ενημερώνεται  εγκαίρως  για  κάθε  περιστατικό ελέγχου  αρμόδιων  

φορέων,  ατυχήματος  ή  προβλήματος  που  αλλάζει  τις  συνθήκες  

του προγράμματος μεταφοράς των αποβλήτων. 

 

ΝΑΙ 

  

  Η  επεξεργασία  των  αποβλήτων  εκτελείται  με  την  ευθύνη  του  

φορέα διαχείρισης σε καθορισμένη μόνιμη  εγκατάσταση ή κινητή μονά

δα ,  η  οποία  φέρει  όλες  τις  τεχνικές  και  νομικές  άδειες  και  προδια

γραφές λειτουργίας για την ειδική επεξεργασία. Η άδεια λειτουργίας της

 μόνιμης εγκατάστασης, η τεχνική και περιβαλλοντική έγκριση των  

όρων λειτουργίας, τα σχετικά τεχνικά στοιχεία της μεθόδου και της  

διαδικασίας επεξεργασίας των αποβλήτων, οι φάκελοι  του μητρώου 

 καταχωρήσεων και ελέγχων της επεξεργασίας των αποβλήτων, αναφέ-

ρονται και κατατίθενται στην διάθεση του νοσοκομείου κατά  την  

 υποβολή  της  προσφοράς  στον  διαγωνισμό.  Ο  φορέας  διαχείρισης 

  υποχρεούται  να προσκομίζει  τα  ανωτέρω  έγγραφα  σε  κάθε  

περίπτωση προβλήματος ανανέωσης αδειοδότησης  της  εγκατάστασης,  

ΝΑΙ 
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 ελέγχων από αρμόδιους κρατικούς φορείς και  διαπίστωσης    παραλεί-

ψεων που εγείρουν κυρώσεις. Τακτικά, μια φορά ετησίως κατατίθεται  

στον υπεύθυνο διαχείρισης αποβλήτων ΥΜ (ΥΔΑΥΜ) του  

Νοσοκομείου έκθεση παραλαβής και διάθεσης των αποβλήτων, των 

 ελέγχων ποιότη-τας επεξεργασίας των αποβλήτων με τις  

προβλεπόμενες διαδικασίες από αρμόδιους φορείς. 

Για την επεξεργασία των Επικινδύνων Αποβλήτων ισχύουν τα αναφε-

ρόμενα στο κεφάλαιο 4 και στο Υποπαράρτημα Ι της  κοινής  

υπουργικής  απόφασης  24944/1159/2006,  όπως εκάστοτε ισχύει. 

Ειδικότερα για τα ΕΑΥΜ, οι βασικές διαθέσιμες τεχνολογίες επεξεργα- 

σίας  των  χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

• Τεχνολογίες Αποτέφρωσης και  

• Τεχνολογίες Αποστείρωσης. 

Αναφέρονται  επίσης  κάποιες  συμπληρωματικές  μέθοδοι  διαχείρισης  

των  ΕΑ  που  δεν ανήκουν  στις  δύο  προαναφερθείσες  κατηγορίες.  

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν για κάθε μία από τις κατηγορίες 

 αναφέρονται στις Παραγράφους 4.2,4.3 και 4.4 αντίστοιχα του ΦΕΚ 15

37/8-5-2012. 

Τα ΕΑΑΜ, ΜΕΑ  μπορούν  γενικά  να  υπόκεινται  σε  επεξεργασία  με  

τη μέθοδο της αποτέφρωσης (με εξαίρεση τα απόβλητα που αναφέ- 

ρονται στον Πίνακα I του ΦΕΚ 1537/8-5-2012 και των αντίστοιχων  

Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας) ενώ οι μέθοδοι αποστείρωσης  

μπορούν  να  εφαρμόζονται  για  την  επεξεργασία  μόνο  τα  ΕΑΑΜ.  

Στην  επιλογή  της κατάλληλης μεθόδου θα πρέπει να  λαμβάνεται 

 υπόψη ο Πίνακας Ι του ΦΕΚ 1537/8-5-2012 και  οι  διαθέσιμες  

πληροφορίες  των  Δελτίων  Δεδομένων  Ασφαλείας.  Η  μέθοδος  

επεξεργασίας  των  ΕΑΑΜ  θα  πρέπει  να  ελέγχεται  σε  σχέση  με  τη  

αποστείρωση  των μικροοργανισμών των αποβλήτων. 

Επιπλέον  των αναφερόμενων  παρακάτω  τεχνολογιών  δύναται  

να εφαρμοστούν και άλλες μέθοδοι επεξεργασίας,  με  την  προϋπόθεση  

ότι  επιτυγχάνουν  το ίδιο  ή  καλύτερο  επίπεδο επεξεργασίας. 

 

ΝΑΙ 

  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

Γενικά 

Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπό

μενα μέτρα, όροι,περιορισμοί και οριακές τιμές από την αποτέφρωση  

επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το  Άρθρο  6  της  κοινής  

υπουργικής  απόφασης  22912/1117/2005 «Μέτρα  και  όροι  για  το  

περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των 

αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου  

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, όπως εκάστοτε ισχύει.  

ΝΑΙ 

  

Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης είναι υποχρεω

μένοι να τηρούν τα προβλεπόμενα  στο Άρθρο  10  της  κοινής  

υπουργικής απόφασης  22912/1177/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς 

 επίσης και τα ακόλουθα: 

ΝΑΙ 
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• Συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρα

σία αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής  των  δημιουργούμενων  απαερίων  

στη συγκεκριμένη  θερμοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτοί τύποι 

 συσκευασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέ

γιστο 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 αποτεφρώθη

καν. 

• Ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγρα- 

φικού 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 του

λάχιστον ημέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλους χώρους, σύμφω

να με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 3  του  ΦΕΚ  1537/8-5-2012,  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 βά-

ση 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 υπέστη

σαν επεξεργασία με αποτέφρωση. 

• Τόπος / χώρος διάθεσης των ξηρών υπολειμμάτων. 

• Αποτελέσματα των ειδικών ελέγχων και των μετρήσεων. 

• Ειδικότερα συμβάντα(κυρίως αστοχίες) αντιμετώπιση των συμβάντων. 

Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβα-

νομένων  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 

  

Ατμοσφαιρικές Εκπομπές, Υγρά Απόβλητα και Υπολείμματα 

Η δειγματοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συμπεριλαμβανο- 

μένων 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. 

ΝΑΙ 

  

Τεχνικές Μετρήσεων 

Σχετικά με τις τεχνικές μετρήσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Παρά

ρτημα ΙΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως  

εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ 
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Οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών 

Για τις οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών ισχύουν τα προβλεπόμε

να στα άρθρα 7 και 11 και στο παράρτημα V της κοινής υπουργικής  

απόφασης 22912/1117/2005,  όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ 

  

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. 

ΝΑΙ 

  

Διαχείριση υπολειμμάτων 

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 01του  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». 

ΝΑΙ 

  

Στις  μονάδες  αποτέφρωσης  αποβλήτων  πραγματοποιούνται  

μετρήσεις  στα  υπολείμματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  

Άρθρο 11 της κοινής υπουργικής  απόφασης 22912/1177/2005. 

ΝΑΙ 

  

Η διαχείριση που εφαρμόζεται εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των

 υπολειμμάτων ως επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα. 

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 αποβλή-

των στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το 

παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ», όπως  εκάστοτε ισχύουν. 

ΝΑΙ 

  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

Γενικά 

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  εφαρμόζονται  τόσο  σε  σταθερές  όσο  και  

σε  κινητές  μονάδες επεξεργασίας. 

Οι  διαδικασίες  αποστείρωσης  ακολουθούν  τα  προβλεπόμενα  στο  

πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ.12740/00. Μετά την επεξεργασία τα απόβλητα  

πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα. Τα είδη των αποβλήτων που δύναται  

να υποστούν επεξεργασία με κάποια από τις τεχνολογίες που υπάγονται 

στις τεχνολογίες αποστείρωσης, καθορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα Ι

του ΦΕΚ 1537/8-5-2012. 

ΝΑΙ 

  

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου 

Για  την  εφαρμογή  της  μεθόδου  της  αποστείρωσης  των  ΕΑΑΜ  

πρέπει  να  πληρούνται  οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο 

 όπου θα γίνει αυτή, ώστε  αυτά  να  μην  είναι  αναγνωρίσιμα  γεγονός  

ΝΑΙ 
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που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά και 

στη μείωση του όγκου τους. 

2. Τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστεί-

ρωση θα πρέπει να απομακρύνονται  ή  να  υποβάλλονται  σε  

επεξεργασία κατά τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια 

υγεία και το περιβάλλον. 

3.  Οι  σταθερές  μονάδες  επεξεργασίας  ΕΑΑΜ  πρέπει  να  διαθέτουν  

ειδικές  εγκαταστάσεις για  την  επεξεργασία  των  ΕΑΑΜ  οι  οποίες  

θα  βρίσκονται  εντός  κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου. 

4.  Να  γίνεται  απολύμανση  των  μέσων  με  τα  οποία  μεταφέρονται  

τα απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπό-

ψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275−99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276−98. 

5. Οι κινητές μονάδες θα επεξεργάζονται τα απόβλητα σε ειδικά καθο-

ρισμένους χώρους της ΥΜ, ο οποίος πρέπει  να  διαθέτει  τις  

κατάλληλες  υποδομές  (π.χ.  δίκτυα  ύδρευσης, αποχέτευσης.  θέση  

στάθμευσης της κινητής μονάδας, φωτισμό, σήμανση, εγκαταστάσεις 

 πυρόσβεσης). 

6. Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της απο

στείρωσης γίνονται από εξειδικευμένο  και  διαπιστευμένο  εργαστήριο.  

Το  πρότυπο  ελέγχου  που ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ EN ISO 

11138.01. 

 

Διαχείριση Αποβλήτων μετά την Αποστείρωση 

 Η  ΥΜ  έχει  την  ευθύνη  για  το  διαχωρισμό  και  την  παράδοση  

των  κατάλληλων  ΕΑΑΜ  σε μονάδες αποστείρωσης. 

Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του ΦΕΚ 1537/8-5-2012, είναι  απόβλητα  που  προσομοιάζουν  με  

τα οικιακά και διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

 για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων. 

Τα  επεξεργασμένα (αποστειρωμένα)  σε  σταθερές  ή  κινητές  μονάδες  

επεξεργασίας  ΕΑΑΜ (Προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ:18 01 04,18 02 

03), τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος. Εξω-

τερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα ανα

γράφεται  η  φράση  «Αποστειρωμένα  ΕΑΑΜ»,  καθώς  και  η  

ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία 

της ΥΜ και η ημερομηνία επεξεργασίας. Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ»,  

οδηγούνται  στον  τελικό  αποδέκτη  με  ειδικό  για  το  σκοπό  αυτό  

όχημα και  ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. 

ΝΑΙ 

  

Ο φορέας παραλαβής των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ ελέγχει τον φορέα 

 επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με δειγμα

τοληπτικό  έλεγχο  των  αποστειρωμένων ΕΑΑΜ  που  παραδίδονται  

για διάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  απόφαση 2003/33/ΕΚ. 

ΝΑΙ 

  

Επιπλέον,  ο  φορέας  παραλαβής  εφαρμόζει  τα  προβλεπόμενα  από  

το Άρθρο 13 και το Παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 294

07/3508/2002(ΦΕΚ 1572Β/16−12−2002)«Μέτρα και όροι για την  

υγειονομική ταφή των αποβλήτων», σχετικά με τη διαδικασία και τα  

κριτήρια αποδοχής αποβλήτων. 

ΝΑΙ 

  

Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  ήταν  επιτυχής  η  

επεξεργασία, ο φορέας επεξεργασίας καταβάλλει στον φορέα  διάθεσης  
ΝΑΙ 
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των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ το κόστος ελέγχου της αποτελεσματικό-

τητας της αποστείρωσης. 

Ο φορέας επεξεργασίας έχει την ευθύνη για την επίτευξη μικροβιακής 

 μείωσης στα ΕΑΑΜ. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για  την  παραλαβή  των  αποβλήτων  ισχύουν  τα  προβλεπόμενα  στο  

άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκά-

στοτε ισχύει, καθώς και στο εδάφιο 4.3.2 του Κεφαλαίου 4 του Άρθρου 

4 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006(ΦΕΚ Β 791). 

ΝΑΙ 

  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ1-ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία 

Τράπεζας:______________________________________________ 

Κατάστημα:_____________________________________________ 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ- FAX):____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης:_____________________________________ 

 

Προς  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ….. ΓΙΑ………ΕΥΡΩ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας 

…………………… οδός ………….αρ. ……… Τ.Κ…….] 

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών 

α) ……………………..……..οδός …………………………….αρ. ….ΤΚ………….. 

β) ……………………..……..οδός …………………………….αρ. ….ΤΚ………….. 

γ) ……………………..……..οδός …………………………….αρ. ….ΤΚ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξιας] 

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ………………, για την συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της……………… ………………………………………………………… 

 συνολικής αξίας …………………………… , σύμφωνα με τη με αριθμό ………….. Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για 

κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας] 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία 

Τράπεζας:______________________________________________ 

Κατάστημα:_____________________________________________ 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ- FAX):____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης:_____________________________________ 

 

Προς  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ….. ΓΙΑ………ΕΥΡΩ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας 

…………………… οδός ………….αρ. ……… Τ.Κ…….] 

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών 

α) ……………………..……..οδός …………………………….αρ. ….ΤΚ………….. 

β) ……………………..……..οδός …………………………….αρ. ….ΤΚ………….. 

γ) ……………………..……..οδός …………………………….αρ. ….ΤΚ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξιας] 

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ………………, για την συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της……………… ………………………………………………………… 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1.  Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ  

ΦΠΑ 23% 
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1 ΕΑΑΜ ΚΙΛΑ 38.460  
  

2 ΜΕΑ ΚΙΛΑ 1.560  
  

 

                                                          

                                                           

                  2.  Κ.Υ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ  

ΦΠΑ 23% 

1 ΕΑΑΜ ΚΙΛΑ 120  
  

 

                 3. Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ  

ΦΠΑ 23% 

1 ΕΑΑΜ ΚΙΛΑ 120  
  

                                                              

                 4. Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ  

ΦΠΑ 23% 

1 ΕΑΑΜ ΚΙΛΑ 240  
  

 

                 Η Προσφορές θα δοθούν με τιμή ανά κιλό παρότι στο σύστημα      

                 εμφανίζεται «Απροσδιόριστο». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6
η 

ΥΠΕ                                                                                                                                                  

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΑΡΘΡΟ 2 :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 3 :ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 10:  ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ.  …../2016  

 

 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 

 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ    

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ 

ΕΔΑΦΟΣ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) »  ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6
ΗΣ

 ΥΠΕ :  ΤΟΥ  Κ.Υ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, ΤΟΥ Κ.Υ. 

ΑΓΝΑΝΤΩΝ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ. 

  

 

Συμβατικού Τιμήματος   πλέον ΦΠΑ 

ήτοι  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 13:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.          /2016 

Στην  Άρτα  σήμερα την       ....             του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Το Νοσοκομείο Άρτας  που εδρεύει στην Άρτα, και εκπροσωπείται νόμιμα από το 

Διοικητή του Νοσοκομείου κ. …………………………… για την υπογραφή της 

παρούσας  και  στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα 

Αρχή» 

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία «  …………………… » που εδρεύει στην         Τ.Κ        

FAX:      ΤΗΛ:   , e-mail :     έχει αριθμό φορολογικού μητρώου………..    , υπάγεται 

στη ΔΟΥ   και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κο/Κα ……………. με αρ. Α.Τ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

…………………….. της  και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1) Την υπ. αριθ. / διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη αναδόχου 

«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ 

(ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) »  ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6
ΗΣ

 ΥΠΕ :   ΤΟΥ  Κ.Υ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, ΤΟΥ Κ.Υ. 

ΑΓΝΑΝΤΩΝ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ. 

2) Την   αριθ. Πρωτ. ……..  προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 

του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

3) Την υπ. αριθ.   απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
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διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 

ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη 

δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την 

Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον 

Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή 

οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων 

των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) »  ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6
ΗΣ

 ΥΠΕ : ΤΟΥ  Κ.Υ. 

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας (ΕΠΠΕ): Το 

αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές 

αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της 

προμήθειας και την παραλαβή της προμήθειας (τμηματική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο 

Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα 

με τη Σύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που 

αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που 

ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της 

πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η από  προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα 

μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή 

συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 
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περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την 

Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του 

Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι 

της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ 

(ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) »  ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6
ΗΣ

 ΥΠΕ :   ΤΟΥ  Κ.Υ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, ΤΟΥ Κ.Υ. 

ΑΓΝΑΝΤΩΝ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ. 

Η προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ πρωτ.     

τεχνοοικονομική προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ 

αριθμ.  διακήρυξης και την υπ’ αριθμ.   απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Συγκεκριμένα η ανάδειξη αναδόχου  περιλαμβάνει: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) »  ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6
ΗΣ

 ΥΠΕ :   ΤΟΥ  Κ.Υ. 

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται για χρονικό διάστημα 

ενός (1) έτους από …………………… έως  …………….. 

Οι σχετικές συμβάσεις θα λυθούν αυτοδικαίως, εάν κατά τη διάρκεια του συμβατικού 

χρόνου το Υπουργείο Υγείας ή Ανάπτυξης ή η Υ.Π.Ε ή η ΕΠΥ ή άλλος φορέας 

χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση κ.λ.π) που 

καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς από το 

νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του προμηθευτή. 

Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και με τους 

όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήματα 

της παρούσας Σύμβασης. 
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Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται τμηματικά και 

ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας με ευθύνη μέριμνα και δαπάνη του 

προμηθευτή και σε ώρα που θα ορίζει η Υπηρεσία την παραλαβή. 

Την παραλαβή θα διενεργεί τριμελής επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το αρμόδιο 

όργανο διοίκησης της υπηρεσίας που τα παραλαμβάνει , σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 27 του Π.Δ.118/07. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην 

περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας, την παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα 

αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. 

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών 

Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Το Νοσοκομείο διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα 

πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του 

προμηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους 

της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του, το Νοσοκομείο ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο 

και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του 

Νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ του Νοσοκομείου οι εγγυητικές επιστολές 

καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από 

την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του 

προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 

118/07. 

 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται 

στο ποσό των        πλέον ΦΠΑ 23%     ήτοι                          συνολικά . Ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 

επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά 

από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. 

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι 

δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω 

επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 
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άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από το Νοσοκομείο 

εξήντα ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκεινται στις εξής κρατήσεις: 

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν 

σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή 

τη με αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού      ευρώ   5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του 

Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων της 

προμήθειας, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών 

Δημοσίου. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με 

την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον 

Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης 

και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης 

ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή 

της. 
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3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως 

και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το έργο  , σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που 

προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με 

οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή 

θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες 

και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 

σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει 

και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 

εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα 

του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται 

αποδοχή του αιτήματος. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του 

συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση 

αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην 

γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την 
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αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. 

Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των 

συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον 

Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της 

αμοιβής για τη προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν 

δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών 

προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά 

τελικώς παραληφθούν. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της 

παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα 

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε 

τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη 

γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του 

έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν 

λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από  διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού 

και η από  κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της 

παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής 

ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι 

η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

δ) Η 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 υπ΄ όψη 
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για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά 

στη παρούσα σύμβαση. 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις 

από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο 

κ.………………………., κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 

……………… , fax 210 …………….., 210 …………………..  

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται 

ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε 

διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 

ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών,. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Άρτας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και 

το Κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο 

μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 

δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 

μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την 

επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα (1)  

έλαβε ο Ανάδοχος και ένα (1)  η Αναθέτουσα Αρχή . 

 

                                         ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ κ.α.α. 

                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

                                                                        ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ                                                                                
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