
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                               ΑΔΑ :  
6Η Υ.Π.Ε.                                                                                                  ΑΡΤΑ  6-5-2016 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  
  
Ταχ. Δ/νση: Λόφος Περάνθης  1   
Τ.Κ. 47100- ΑΡΤΑ 
Τηλ: 2681 361128 
Φαξ: 26810-21414 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 71 / 2016 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ  (5) ΜΗΝΩΝ   
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Πρόχειρος  Μειοδοτικός Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η χαμηλότερη τιμή 

  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ημερομηνία: 27-05-2016    
Ημέρα: Παρασκευή 
Ώρα:  11:00 π. μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – Γραφείο Προμηθειών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ 
(ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ)  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  90523000-9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  44.717,88  € (συμπερ.  του ΦΠΑ)  
 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Πέντε (5) μήνες  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ  

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 
κρατήσεις  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με 
το άρθρο 24 του Ν. 2198/94  

 

  
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.  
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  
1.5. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».  
1.6. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .   
1.7. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  
1.8. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007 
1.9. Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).  
1.10. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».  
1.11. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήμερα.  
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1.12. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και 
την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.  
1.13. Τις διατάξεις του Ν. 3867/2010 «Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών», άρθρο 27 παρ. 11, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών χωρίς 
προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. 
1.14. Του Ν. 4250/2014 
1.15. Του N. 4281/2014 ΦΕΚ Α΄ 160. Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 
  
2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την αριθ. 1/15-1-2015 (θέμα 19ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης των τεχνικών 
προδιαγραφών.  
2.2.Την αριθ. 65/17-07-2015, 21-7-2015 (θέμα 12ο ) απόφαση ολομέλειας  της ΕΠΥ σχετικής με την  
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

2.3.Την αριθ. 14/25-04-2016 (θέμα 41
ο
) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, περί έγκρισης  

διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες 

Διάθεσης Τοξικών Αποβλήτων εκτός από Ραδιενεργά Απόβλητα και Μολυσμένο Έδαφος 

(Μολυσματικά) του Γ.Ν. Άρτας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών  προϋπολογισμού 

44.717,88 € συμπερ. ΦΠΑ. 

 2.4. Την αριθ. 7489/5-05-2016 Ανάληψη Υποχρέωσης Πίστωσης με ΑΔΑ : 6Κ8Χ4690ΒΒ-Θ5Ο 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
  

1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Ανάδειξη 

Αναδόχου για Υπηρεσίες Διάθεσης Τοξικών Αποβλήτων εκτός από Ραδιενεργά Απόβλητα και 

Μολυσμένο Έδαφος (Μολυσματικά) του Γ.Ν. Άρτας για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών,   

προϋπολογισμού 44.717,88 € συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή  στο 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας , όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

  
2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία είκοσι  (20) περίπου ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο site του Νοσοκομείου. 
 
 
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΤΑΣ 

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ  1 
47 100 ΑΡΤΑ 

26-05-2016 
Ημέρα : Πέμπτη 
ΩΡΑ: 14:00 μ. μ.  

  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΤΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
1Ος ΟΡΟΦΟΣ 

27-05-2016 
Ημέρα : Παρασκευή  

ΩΡΑ: 11:00 π. μ. 
  

 
  
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  
  
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών 
ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.  
  
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  
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ΜΕΡΟΣ Α’ : «ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  
ΜΕΡΟΣ Β’ : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ»  
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»  
 
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
   
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι οι Υπηρεσίες Διάθεσης Τοξικών Αποβλήτων εκτός από 

Ραδιενεργά Απόβλητα και Μολυσμένο Έδαφος (Μολυσματικά) του Γ.Ν. Άρτας, για χρονικό 

διάστημα πέντε (5) μηνών  προϋπολογισμού 44.717,88 € συμπερ. ΦΠΑ., σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.   

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η Χαμηλότερη Τιμή. 
  
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ή το έργο ορίζονται στο Μέρος Β της 
διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας . 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ  
Αναθέτουσα Αρχή 
Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας που εδρεύει στην οδό : Λόφος Περάνθης  1, 47 100 Άρτα  και  το οποίο 
προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.  
 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας  
Το Γραφείο Προμηθειών  θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 
2681- 361128  Fax: 26810 - 21414 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00.  
 
  
Διακήρυξη  
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Αντικείμενο 
- Περιγραφή της Προμήθειας  και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, ΙΙ : Υπόδειγμα 
πινάκων οικονομικής προσφοράς: ΙΙΙ: Σχέδιο σύμβασης 
  
Έργο  
Υπηρεσίες Διάθεσης Τοξικών Αποβλήτων εκτός από Ραδιενεργά Απόβλητα και Μολυσμένο Έδαφος 
(Μολυσματικά) του Γ.Ν. Άρτας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών  προϋπολογισμού 44.717,88 € 
συμπερ. ΦΠΑ. 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης.  
  
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού  
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.  
  
Προσφέρων  
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 
προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.  
  
Εκπρόσωπος  
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- 
που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον 
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Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.  
  
Αντίκλητος  
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο 
για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.  
  
Ανάδοχος  
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο 
και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.  
  
 
Κατακύρωση  
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον 
προμηθευτή.  
 
Σύμβαση  
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την 
ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η 
ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / 
υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.  
 
  
Συμβατικά τεύχη  
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που τη 
συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη 
και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή και δ. την 
Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή.  
  
Προϋπολογισμός  
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσόμενης 
προμήθειας.  
 
Συμβατικό Τίμημα  
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  
  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσίας (με τη 
σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της 
Σύμβασης από τους εκάστοτε προμηθευτές.  
  
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει Πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, 

προϋπολογισμού δαπάνης  για  Υπηρεσίες Διάθεσης Τοξικών Αποβλήτων εκτός από Ραδιενεργά 

Απόβλητα και Μολυσμένο Έδαφος (Μολυσματικά) του Γ.Ν. Άρτας, για χρονικό διάστημα 

πέντε (5) μηνών  προϋπολογισμού 44.717,88 € συμπερ. ΦΠΑ. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας. 
Αναλυτικά, τα είδη και συνολικά οι υποχρεώσεις των προμηθευτών περιγράφονται στο Μέρος Β 
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ » της παρούσης.  
  
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
  
ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας 
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Αρχής για την προκήρυξή του.  
  
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τους 
εκάστοτε νόμους. 
  
ΑΡΘΡΟ 6.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Η  παρούσα Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για :  
   1. Ανάρτηση στο πρόγραμμα << ΔΙΑΥΓΕΙΑ>>    

   2. Ανάρτηση στο site του Νοσοκομείου : www.gnartas.gr  

  
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα τευχών της Διακήρυξης από το Γραφείο 

Προμηθειών , Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Λόφος Περάνθης  1, 47 100 Άρτα,  καθημερινά, 10:00-14:00, 
έναντι αντιτίμου 10,00 €. 

  
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από site του Νοσοκομείου, 

www.gnartas.gr.   
  
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι 
πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την 
Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της 
ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της 
εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως 
άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του 
άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007.  
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.  
  
ΑΡΘΡΟ 8.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 26-05-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ. μ. στο Γενικό 
Νοσοκομείο Άρτας, Γραφείο Προμηθειών, οδός : Λόφος Περάνθης  1, 47 100 Άρτα. 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
  
ΑΡΘΡΟ 9.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, επί της οδού : 
Λόφος Περάνθης  1, 47 100 , Άρτα,  στις 27 Μαΐου  2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π. μ.  
  
A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 10.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό προμήθειας ειδών, 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 το άρθρο 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. και 
τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 
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 προμήθεια 
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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.   
  
ΑΡΘΡΟ 11.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και 
ειδικότερα:  
 
Α. Έλληνες Πολίτες  
  

 
α.α  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 
 1.α   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 
ισχύει. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986(Α/75), πρέπει: 
 
 • 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 
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1.β 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.γ 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, ή  
 2. 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. 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 για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε 
αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  
 
  1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, 
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.  
 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 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 ή μέρος της 
ζητούμενης ποσότητας 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.  
 

 
 2.   

 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.    

 
Β. Αλλοδαποί  
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α.α  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

1α.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), 
πρέπει:  
  • 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, ή  
 2. 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. 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.  
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 • 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.  
  
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 τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική 
δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του 
υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι:  
 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, 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.  
  
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπου να δηλώνεται : 
η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 
 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 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.       

2.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.    

 
 
  
 
  
Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά  

 
α.α  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  
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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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  

 
 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 τα  έγγραφα αφορούν  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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  
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 1.   
 

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

 
 2.   
 

Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, 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.  
  
A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
ΑΡΘΡΟ 12.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές είναι δυνατό:  
α. να υποβάλλονται στο Γραφείο  Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας μέχρι και την 
προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, 26-05-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ. μ.  
β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά 
αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην 
ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».  
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, 
από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν 
μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται 
στους Προσφέροντας χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  
  
ΑΡΘΡΟ 13. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντας για  εκατόν είκοσι μέρες (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 επιλογής 
αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, 
μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.  
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την 
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε 
κυρώσεις και ειδικότερα:  
• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  
• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.  
  
ΑΡΘΡΟ 14.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει 
τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.  
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ΑΡΘΡΟ 15. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των  Υπηρεσιών  και για όλα τα ζητούμενα είδη (όπως αυτά 
αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ) που χρειάζονται για τις ανωτέρω  εργασίες. 
Προσφορές για μέρος των ζητουμένων εργασιών δεν γίνονται δεκτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα 
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το 
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της  
προσφοράς.  
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.  
2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα του έργου 
για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.  
2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.  
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα  
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα τα εξής:  
3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».  
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD ή DVD), σε WORD & PDF , το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά 
φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον 
εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή.  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται 
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), σε WORD & PDF το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο 
φάκελο της οικονομικής προσφοράς.  
3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου 
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 
αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και 
που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην  
τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 
οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον 
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.  
6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων 
ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.  
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 
όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 
Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον 
προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά 
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η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από 
τη συνέχεια της αξιολόγησης.  
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί 
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του 
είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  
10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.  
 
11. Κάθε υπεύθυνη δήλωση που ζητείται στα δικαιολογητικά συμμετοχής να 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 
Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα 
όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74. τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους 
συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη 
εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 
Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω 
θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Το Νοσοκομείο θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται 
σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών 
φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές 
κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 

χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 
 

  
ΑΡΘΡΟ 17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  
  
 1.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, όλα 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 11 της παρούσης.  
 
 2.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων 
περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες 
συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω 
αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:  
Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Β) Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές  
  
Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Η ενότητα Προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων 
ειδών, τις τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από τον υποψήφιο υπηρεσίες. Η 
τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως 
εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της  
διακήρυξης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται από το 
άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07:  
(α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, 
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την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της.  
(β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική 
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  
  
Β) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι πίνακες της 
οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.  
  
   3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, συμπληρωμένους 
τους πίνακες οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. 
Υπενθυμίζεται ότι οι αναλυτικοί πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές, θα  
πρέπει να συμπεριληφθούν, με ποινή απόρριψης του συνόλου της προσφοράς και στην Τεχνική 
Προσφορά.  
ΑΡΘΡΟ 20. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ  
1. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν 
δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε 
περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.  
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 
ορίου), 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.  
4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο 
προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και 
δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με 
μηδενική αξία.  
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης 
δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του 
συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.  
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 
για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν 
δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή 
προσφοράς.  
9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 
προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
10. Η τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών.  
11. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.  
12. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
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συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως καθορίζονται στο Μέρος Β της 
παρούσας διακήρυξης.  
  
  
ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
  
 Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι 
φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν 
αποσφραγίζονται.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία 
με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του 
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου.  
  
 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 Η επιτροπή διαγωνισμού & Αξιολόγησης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη 

από το άρθρο 19 του ΠΔ /118/2007 διαδικασία.  

 Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, 27-05-2016 ,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 

π. μ. στο Γραφείο  Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής. Η όλη 

διαδικασία γίνεται , σύμφωνα με την  παρακάτω διαδικασία: 

      Μονογράφονται  και αποσφραγίζονται oι κυρίως φάκελοι των προσφορών καθώς και 

οι επιμέρους φάκελοι  ενιαία στον ίδιο χρόνο ως εξής:  

 Αποσφραγίζεται ο φάκελος των  δικαιολογητικών συμμετοχής,  μονογράφονται ανά 

σελίδα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή. 

  Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής η 

επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται ανά σελίδα  και 

αξιολογούνται οι τεχνικές προσφορές και τα κατατεθειμένα δείγματα από την αρμόδια επιτροπή.  

 Για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές η επιτροπή  αποσφραγίζει τον φάκελο 

της οικονομικής προσφοράς μονογράφονται ανά σελίδα  και αξιολογούνται οι οικονομικές 

προσφορές από την αρμόδια επιτροπή.  

 Συντάσσεται πρακτικό διενέργειας (αξιολόγησης δικαιολογητικών –τεχνικών 

προσφορών-οικονομικών προσφορών )  από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού , το οποίο 

υπογράφει και διαβιβάζεται στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου .  

 Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην παραπάνω διαδικασία, λαμβάνουν γνώση των 

στοιχείων που κατατέθηκαν, με μέριμνά τους, μέχρι και την  επομένη εργάσιμη ημέρα της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

            

    Οι φάκελοι τωv  oικovoμικώv  πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεv κρίθηκαv 

απoδεκτές, δεv απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται μετά τηv oλoκλήρωση της διαδικασίας 

τoυ διαγωvισμoύ. 

 

       ΑΡΘΡΟ 19. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ , 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Μέρος Β. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 
118/2007.  
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή  για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές 
και ισχύει ότι προβλέπεται στα αναφερόμενα του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07 και σε περίπτωση που 
υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει 
κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες 
προσφορές  (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).  
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ΑΡΘΡΟ 20. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :  
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παραγράφου Άρθρου 14 του Μέρους Α της παρούσας.  
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών των παραγράφων Άρθρου 13.  
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής στο διαγωνισμό (παράγραφος Άρθρου 14 του Μέρους Α της παρούσας).  
4. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.  
5. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.  
7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης  
8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.  
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.  
10. Για την συνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη 
αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα  
απορρίπτεται.  
11. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.  
  
ΑΡΘΡΟ 21. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από 
την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο 
(Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.  
  
ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & 
Αξιολόγηση, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος των υπό 
προμήθεια ειδών, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά 
προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.   
Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού των προσφερόμενων ειδών και 
υπηρεσιών, από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη, σε καμία όμως περίπτωση σε ποσοστό 
μεγαλύτερο των οριζομένων με το άρθρου 21 του ΠΔ 118/07.  
  
ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ  
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού  
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και 
των προδιαγραφών της Διακήρυξης  
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.  
  
A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
  
ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την 
αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.    
Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007. Τυχόν υποβολή 
σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για 
την Αναθέτουσα Αρχή.  
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση των 
προμηθειών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με 
βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει 
αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο προμηθευτής  θα 
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συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.  
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της 
Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται στην 
έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου 
της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής 
συμμετοχής.  
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από 
την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 
Σύμβασης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007 παραστατικά και Εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται 
μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο 
προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις 
κείμενες διατάξεις κυρώσεις.  
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 
Διακήρυξη και την Προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  
Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων 
που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν 
υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον προμηθευτή.  
Διευκρινίζεται ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 60/2007, η 
Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφείσα σύμβαση.  
Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση των ειδών, στα πλαίσια της 
πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα προϊόντα, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και 
καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται, και η 
Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την 
προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.  

Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά πέντε (5) μήνες. Σε περίπτωση 
που ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός που διενεργείται από το Νοσοκομείο μας από το 
εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ. 2014 ή εάν συμφωνηθούν συμφωνίες-πλαίσιο από την Επιτροπή Προμηθειών 
Υγείας ή ολοκληρωθούν διαγωνιστικές διαδικασίες από την 6η ΥΠΕ , Υπουργείο Υγείας ή άλλο 
Δημόσιο Φορέα  για την προμήθεια ειδών της διακήρυξης παύει να ισχύει η όποια σύμβαση που θα 
προκύψει από την εν λόγω διαδικασία. 
 
ΑΡΘΡΟ 25. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ  
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007.  
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως 
και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής 
προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή 
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο 
προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 
118/2007.  
  
Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία και κατατίθεται εγγράφως, ως εξής:  
(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισμό 
της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων 
και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.  
 (β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε 
διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της 
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επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή 
στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από 
της υποβολής της.  
 (γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα 
τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών 
από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική 
απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής 
ενστάσεων.  
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν 
γίνονται δεκτές.  
  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με 
ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό ανάθεση υπηρεσίας, το 
ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων 
(5.000)  ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 
3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί 
να αναπροσαρμόζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/ 2005).  
  
Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του Φορέα 
Διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την 
κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους.  
   
Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 
18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη 
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
  
Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 
του Π.Δ. 118/2007.  
 
  
ΑΡΘΡΟ 26. 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 ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
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Ο προμηθευτής 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. 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. β του Νόμου 4281/2014 . 
  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) 
παραλαβή των ειδών 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 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 27. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ – ΔΑΣΜΟΙ 
  
Ο προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών, τα οποία θα παραδώσει, στις 
αποθήκες του Νοσοκομείου. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
  
ΑΡΘΡΟ 28. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ  
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.  
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος 
γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ:  
α. Με μακροσκοπική εξέταση.  
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  
γ. Με πρακτική δοκιμασία  
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή 
και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο 
τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.  
Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή.  
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή 
παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού 
ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως 
χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την  
επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό 
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης 
του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν 
μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο 
συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και 
δειγματοληψίας.  
4.Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και 
γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του 
ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού 
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση 
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επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί 
στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που 
διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή 
δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και 
αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εγκρίθηκε η 
μακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε  
από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο. 
Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο 
απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση.  
5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που 
απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό 
έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά 
τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους 
και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει 
εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ’ αυτήν 
παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω 
ελέγχων, τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την 
επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και 
στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, 
εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί 
να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 
προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής 
παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με 
έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και εκπίπτονται  
από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με 
βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  
7. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό 
σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε 
οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και 
για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.  
8. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 
παραλαβή τους από τον φορέα.  
  
ΑΡΘΡΟ 29. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ   
Η παράδοση των ειδών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών  θα γίνει σε χώρο των αποθηκών 
του Νοσοκομείου. Η  παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή  
παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό  και  θα εκδίδει  σχετικά 
πρωτόκολλα  παραλαβής .  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί  σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
να παρατείνεται  μέχρι τι ¼  αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση  της 
Αναθέτουσας Αρχής , να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού.   
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Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή ,εάν λήξη ο 
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , χωρίς να παραδοθεί  η προμήθεια ο Προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος  επιβαλλομένων των κατά περίπτωση  προβλεπόμενων κυρώσεων των άρθρων 35 και 36 της 
παρούσας διακήρυξης.   
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και  ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης  μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς  αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της συμβατικής προμήθειας. Στις περιπτώσεις 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται  κυρώσεις.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 30.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 . 
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η προμήθεια των ειδών δεν παραδόθηκε ή 
αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση   μπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα  παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 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. 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 της προμήθειας για την οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος ,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.  
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 υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από 
την τροποποίηση των  σχετικών  όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς 
καταλογισμό ποσό.  
          
ΑΡΘΡΟ 31.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   
   Η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα σε € και για  το κατ΄ αποκοπή τιμήματος  αφού υποβληθούν από τον 
ανάδοχο στην Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
  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.   
    
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις.        
Θα παρακρατείται :  
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1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του   Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 
2- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η κράτηση γίνεται 
στην αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων παρακρατούμενων ποσών 
υπέρ τρίτων. 
3- Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε 

σύμβασης ( εκτός του ΦΠΑ ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4013/11 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το Ν. 4072/12 , τέλος χαρτοσήμου 3 % (στο 10 % υπέρ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) , πλέον 20 % 
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (στο τέλος χαρτοσήμου).  

 
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 32.   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.   

Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά πέντε (5) μήνες. Σε περίπτωση 
που ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός που διενεργείται από το Νοσοκομείο μας από το 
εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ. 2014 ή εάν συμφωνηθούν συμφωνίες-πλαίσιο από την Επιτροπή Προμηθειών 
Υγείας ή ολοκληρωθούν διαγωνιστικές διαδικασίες από την 6η ΥΠΕ , Υπουργείο Υγείας ή άλλο 
Δημόσιο Φορέα  για την προμήθεια ειδών της διακήρυξης παύει να ισχύει η όποια σύμβαση που θα 
προκύψει από την εν λόγω διαδικασία. 
 
ΑΡΘΡΟ 33. 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 της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 
Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  
  
ΑΡΘΡΟ 34. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 
στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 
καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην 
απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.   
Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, 
αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προμηθευτής, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να 
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χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της 
προμήθειας, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου.  
Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων 
προσώπων έπ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, απόδοσης και λειτουργίας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 35. 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 Αναθέτουσας Αρχής, 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 Προμήθειας 
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.   
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του Προμηθευτή.   
 
ΑΡΘΡΟ 36. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο προμηθευτής δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της 
προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με 
τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να 
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής 
του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση 
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  
Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με 
τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα 
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
 
ΑΡΘΡΟ 37.  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. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή, διαφορετικά 
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.  
  
ΑΡΘΡΟ 38. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο 
προμηθευτής 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). Η 
Αναθέτουσα Αρχή 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 προμηθευτή οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής 
σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή 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 
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καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  
Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 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 39.  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 προμηθευτής 
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.   

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

            ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ     

       

 Επεξήγηση όρων 

 

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 συντομία θα αναφέρεται ως Φ.Δ.) ο οποίος εκπληρώνει τις ελάχιστε

ς 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 φορ

έα διαχείρισης για την διαχείριση των αποβλήτων που παραλαμβάνονται κατά τη  διάρκεια  ισχύ

ος  της  σύμβασης,  προσδιορίζονται  από  τους  όρους  της  οικονομικής προσφοράς ανά μονάδ

α βάρους και την ποσότητα που παραλαμβάνεται, σύμφωνα με την τυπική  διαδικασία  παραλαβ
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ής  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.ΑΡΤΑ

Σ,  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  

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,  έν

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

 

στην  αρμόδια  υπηρεσία  περιβάλλοντος  της  οικείας Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  στην  οποί
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α  θα  οδηγηθούν  για  διάθεση  ή  επεξεργασία.  Το έντυπο έγγραφο αναγνώρισης περιέχει του

λάχιστον 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  
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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 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 π

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

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

αστικά  κίτρινα  δοχεία    απόρριψης    αιχμηρών    αποβλήτων.      Ενδεικτικά  για τα ΕΑΑΜ δύν

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

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

ται  σε    σακούλες  κίτρινου  χρώματος,  ενώ  σε  περίπτωση  διαχείρισης  με  τη μέθοδο  της α

ποτέφρωσης, 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  είν

αι 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  
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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 προκ

ληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλ

ητα. 

ΣΗΜΑΝΣΗ 

Όλες οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να φέρουν ετικέτα με βασικές 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 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  λειτο

υργίας, 

07:00-15:00  μμ.  παρουσία  της  επιτροπής  παράδοσης  ΕΑΑΜ.  Η  παραλαβή  σε  έκτακτες  πε

ριπτώσεις  ,  επιπροσθέτως  του  τακτικού  προγράμματος  παραλαβών  γίνεται  μετά από κλήση

  του  νοσοκομείου κατ΄ εξαίρεση.    Σε  περιπτώσεις  αδυναμίας  εκτέλεσης  του  τακτικού  προ

γράμματος παραλαβών  από  το  νοσοκομείο  με  υπαιτιότητα  του  φορέα  διαχείρισης,  ο  φορ

έας φροντίζει  για  την  διατήρηση  των αποβλήτων  με  την  προβλεπόμενη  από  την  νομοθεσ

ία διαδικασία  και φέρει  την  ευθύνη  εκπλήρωσης  των  κυρώσεων οικονομικού και νομικού χα

ρακτήρα που απορρέουν από την προκύπτουσα δυσλειτουργία και βλάβη.  Ο  οδηγός  και  το  α

υτοκίνητο  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  
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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  

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  
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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  

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  
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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 εξαψήφι

ο  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 22912/1177/20

05. 

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  
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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  

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  
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(Προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ: 18 01 04, 18 02 03), τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς  

κίτρινου χρώματος. Εξωτερικά 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. 

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. 

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 : 3.850  kg περίπου μηνιαίως. 

Η κατά προσέγγιση ποσότητα ΜΕΑ που παράγει : 

 Το Γ.Ν. Άρτας : 170  kg περίπου μηνιαίως. 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ:  

 
Α/Α  

 
ΕΙΔΟΣ /  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
  

 
Μονάδα  
Μέτρησης  

 
Ποσότητα  

 1.  ΕΑΑΜ  ΚΙΛΟ  19.250 

 2.  ΜΕΑ  ΚΙΛΟ  850 

                             
                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ κ.α.α.  
                                                      Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.  
 
 
 
                                                        ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ.  
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                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
Ονομασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστημα:______________________________________________  
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  
  
                                                               Προς  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 
Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... 
που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….» και συγκεκριμένα για το τμήμα του 
έργου που αφορά την ……………….. συνολική αξία ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
Διακήρυξή σας.  
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 II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
  

 
Α/Α  

 
ΕΙΔΟΣ /  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
  

 
Μονάδα  
Μέτρησης  

 
Ποσότητα  

 
Τιμή  
Μονάδας  
χωρίς ΦΠΑ  

 
Συνολική  
Τιμή Χωρίς  
ΦΠΑ  

 
ΦΠΑ  

 
Τελική Τιμή  
με ΦΠΑ  

 1.  ΕΑΑΜ  ΚΙΛΟ  19.250         

 2.  ΜΕΑ  ΚΙΛΟ  850         

 
ΣΥΝΟΛΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
  
ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθ.. …….  
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  
ΚΑΙ  
ΤΗΣ ………….……………….  

Για  Υπηρεσίες Διάθεσης Τοξικών Αποβλήτων εκτός από Ραδιενεργά Απόβλητα και 

Μολυσμένο Έδαφος (Μολυσματικά) του Γ.Ν. Άρτας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών . 

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ   
ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –  
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ   
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 6 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ   
ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 10ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   
ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
  
                                                            ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ......  
  
Στην Άρτα σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  
  
Αφενός  
  
Το  Γενικό Νοσοκομείο Άρτας που εδρεύει στην Άρτα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από τον κο…………………………….. , Διοικητή του Γ.Ν. Άρτας , και το οποίο στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»  
  
και αφετέρου  
  
Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην Αθήνα …………………….. *, έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο 
…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,  
  
Λαμβάνοντας υπόψη :  
  
1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια 
…………………………………………………………………………………………………………………….».  
2) Την από …………….. και με αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του προμηθευτή, 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 Προμηθευτή. 
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  
  
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ  
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) 
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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 των Ειδών στον προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας.  
  
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.  

   Προμήθεια: : για  Υπηρεσίες Διάθεσης Τοξικών Αποβλήτων εκτός από Ραδιενεργά Απόβλητα     

    και Μολυσμένο Έδαφος (Μολυσματικά) του Γ.Ν. Άρτας, για χρονικό διάστημα πέντε (5)  

    μηνών. 

 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: ............................................  
  
Ημέρα: ........................................  
  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας : 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 των ειδών (τμηματική – οριστική).  
  
Παραδοτέα: Όλα προς προμήθεια είδη που ο Προμηθευτής  θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στο 
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  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 Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.  
  
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση 
της Προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.  
  
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και 
όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 
Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.  
  
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της Προμήθειας.  
  
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας: ........................................................ 
 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους 
όρους της αριθ. Δ..Σ / ............... διακήρυξης και την υπ’ αριθ. ...................................... απόφαση 
κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  
  
Συγκεκριμένα η προμήθεια  περιλαμβάνει:…………………………………………………………………………...  
  
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
     Έναρξη  ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ....................................  και  λήξη αυτής την............................   
    Το Νοσοκομείο δύναται να λύει μονομερώς τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της, 

εφόσον έχει υπογραφεί σύμβαση προμήθειας για τα ίδια είδη από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή από 

την 6Η Υγειονομική Περιφέρεια, χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον 

προμηθευτή. 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  -  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  

 
 Η προμήθεια των παραπάνω ειδών, που αναλυτικά φαίνονται στην παρούσα σύμβαση θα διενεργείται 
σταδιακά, ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες του Νοσοκομείου και με δικαίωμα αυξομείωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 21 παράγραφος 1α του ΠΔ 118/07 και κατόπιν εγγραφής ή σε περίπτωση έκτακτης και 
επείγουσας ανάγκης τηλεφωνικής παραγγελίας. 
 Η παραγγελία θα εκτελείται αμέσως από τον προμηθευτή με ανώτατο όριο εντός  πέντε (  5  ) 
ημερών από τη λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας. 
Η παράδοση θα γίνεται από τον προμηθευτή με δικά του μεταφορικά μέσα έξοδα και ευθύνη στις αποθήκες 
του Νοσοκομείου. 
 Η  ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή  των ειδών  θα γίνεται από οριζόμενη από το Δ.Σ του 
Νοσοκομείου Επιτροπή. 
           Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο 
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός  έλεγχος.  Ο ποιοτικός  έλεγχος ενεργείται :  α) με 
μικροσκοπική  εξέταση ,β) με χημική ή  μηχανική εξέταση, γ) με πρακτική  δοκιμασία, δ) με όλους ή με όσους 
από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό και με οποιοδήποτε άλλο 
ενδεικνυόμενο τρόπο κατά  την κρίση της επιτροπής παραλαβής. 
         Επίσης κατά τον χρόνο παράδοσής τους τα είδη που θα προσκομίζονται  στο Νοσοκομείο θα πρέπει  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ και την υπ’ αριθμ.ΔΥ7/2480/94  
κοινή Υπουργική Απόφαση (Σ.Υ.Α). Η Επιτροπή αποφαίνεται για την παραλαβή απόρριψη  των υπό 
προμήθεια ειδών και συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης της προμήθειας ή της συνολικής αυτής από 
υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Προμηθευτή επιβάλλονται κυρώσεις 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω:  
• Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα υλικά δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους 
συμβατικούς όρους, τότε ο Προμηθευτής  υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος που καθυστερούν.  
• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.  
• Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή 
εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.  
• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με 
Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  
• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Προμηθευτή.  
• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο 
αν η προμήθεια  περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για 
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον προμηθευτή επιπλέον των ρητρών 
λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.  
  
ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
  
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή  ανέρχεται στο ποσό των 
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….% 
……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ 
και …………. λεπτών (……………..,…€). Ο Προμηθευτής 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 προμηθευτή για την 
εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  
Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
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προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
(Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).  
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις.        
Θα παρακρατείται :  
1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του   Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 
2- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η κράτηση γίνεται 
στην αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων παρακρατούμενων ποσών 
υπέρ τρίτων. 
3- Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε 

σύμβασης ( εκτός του ΦΠΑ ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4013/11 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το Ν. 4072/12 , τέλος χαρτοσήμου 3 % (στο 10 % υπέρ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) , πλέον 20 % 
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (στο τέλος χαρτοσήμου).  

 
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
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 σύμβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 
………………………………… εγγυητική επιστολή της ………………………………………. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 
ποσού …………………….. ……………….ευρώ (…………………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την 
παρούσα αμοιβής του προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, 
η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.   
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των υπο προμήθεια ειδών, 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 προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης 
κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση 
αυτής για επικείμενη κατάπτωση.  
  
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 Προμηθευτής, 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 Προμηθευτή, 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 προμηθευτής δεν δικαιούται καμία 
αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν 
αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την 
ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων 
η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον προμηθευτή μετά από 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 
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Στη περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής  πέραν της αμοιβής για τη σύμβαση, 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 προμηθευτή 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 της προμήθειας, 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, την αριθ. Δ.Σ / …………………….. διακήρυξη του σχετικού 
διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Προμηθευτή 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 Προμηθευτή 
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 για την ερμηνεία των όρων της 
παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.  
Αντίκλητος του Προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από  
την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Προμηθευτή ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος 
………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 …………………..   
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή θα γίνεται ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση αυτή ή με φαξ.  
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Ο Προμηθευτής 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 
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 έκαστο συμβαλλόμενο 
μέρος.  

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ κ.α.α.                                       Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
     Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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