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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΑΣ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΟΦΟΣ ΡΕΑΝΘΘΣ 1 

Ρόλθ ΑΤΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 47100 

Τθλζφωνο 2681361128 

Φαξ 2681024814 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@gnartas.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΜΡΟΚΟΣ Γ. –ΤΣΩΛΑ Ρ. –ΗΕΒΑ Α.  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gnartas.gr   

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΤΑΣ», αποτελεί μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι (κατ’ άρκρο 2 παρ.1 περ. 2,3 Ν. 
4412/2016) και ανικει ςτο Δθμόςιο Τομζα (ΝΡΔΔ). 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
προκιρυξθσ,  για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν 
διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr ι www.gnartas.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι o τακτικόσ προχπολογιςμόσ του 
Γ.Ν. Άρτασ. 

 Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 0846 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν  2017 – 2018  του Γ. Ν. Άρτασ.  

http://www.gnartas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gnartas.gr/




1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ Παροχι  Τπθρεςιϊν διάκεςθσ τοξικϊν αποβλιτων 
εκτόσ από ραδιενεργά απόβλθτα και μολυςμζνο ζδαφοσ (Μολυςματικά).             

Οι παρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 90523000-9 

Αναλυτικότερα: 

Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΤΝΟΛΟ % ΠΟΟ  

1 

Επικίνδυνα 

Απόβλθτα 

Αμιγϊσ 

Μολυςματικο

φ Χαρακτιρα 

ΕΑΑΜ 

 

ΚΙΛΟ  

44.503 

 

1,78 79.215,34 € 24 19.011,68 € 98.227,02 € 

 

2 

Μικτά 

Επικίνδυνα 

Απόβλθτα 

ΜΕΑ 

 

ΚΙΛΟ  

1.560 2,26 3.525,60 € 24 846,14 € 4.371,74 € 

ΤΝΟΛΟ 82.740,94 €  19.857,82€ 102.598,76 € 

 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που υποβάλλονται για το ςφνολο των Τπθρεςιϊν .Προςφορζσ 
για μζροσ των ηθτουμζνων Τπθρεςιϊν δεν γίνονται δεκτζσ.  

Η Προςφορζσ κα δοκοφν με τιμι ανά κιλό παρότι ςτο ςφςτθμα εμφανίηεται 
«Απροςδιόριςτο». 

 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 102.598,76 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 82.740,94 €, ΦΠΑ : 
19.857,82 €). 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12) μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει ΣΙΜΗ  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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





Α) ΚΕΙΜΕΝΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

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

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

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

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

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

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ” 

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 
εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

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

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

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θζματα”,  

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

του π.δ 80/2016  113/2010 ( Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει 
ςιμερα.  

τον Ν. 3918/2011 (άρκρα 13,14) (Αϋ 31) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και 
άλλεσ διατάξεισ. 





τον Ν.3846/2010 (άρκρο 24) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ» 

του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει 
ςιμερα.  

τον Ν. 3918/2011 (άρκρα 13,14) (Αϋ 31) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και 
άλλεσ διατάξεισ. 

τον Ν.3846/2010 (άρκρο 24) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ» 

τον Ν. 4478/2017 τ. Αϋ «Κφρωςθ και προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ…..» 

το Ρ.Δ. 39/2017 « Κανονιςμόσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν». 

 

Β) ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ 

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων »  

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), των ςε εκτζλεςθ των 
ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 

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

Τθν κατευκυντιρια οδθγία 15 (Απόφαςθ 161/2016 ) με κζμα Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ για το 
«Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016(Α 147)»  

Τθν υπ’ αρικ. 5/13-2-2015  κζμα 8ο Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  περί εγκρίςεωσ 
του Ρρογράμματοσ  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ρ.Ρ.Υ.Φ.Υ) ζτουσ 2015, πιςτϊςεισ 
2016-2017. 

Το από 27-9-2016  email τθσ 6θσ  ΥΡΕ ςχετικά με τθν ζγκριςθ  ΡΡΥΦΥ  ζτουσ 2015 -
ΡΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016 – 2017 ςφμφωνα με το αρικ. 4708/16-9-2016 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ 
Ρρομθκειϊν Υγείασ και το ΦΕΚ Βϋ2937/15-9-2016.  

Το από 13-10-2016 email τθσ 6θσ  ΥΡΕ  ςχετικά με τον οριςμό φορζων  υλοποίθςθσ του  
ΡΡΥΦΥ ζτουσ 2015 -ΡΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016 – 2017, ςφμφωνα με τα αρικ. 4972/6-10-2016, 
4747/20-9-2016, 4963/5-10-2016  ζγγραφα τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ    

Τθν αρικμ. 27/23-8-2017 (κζμα 15ο) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ των 
όρων τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 





Τθν υπ’ αρικ.  24/28-7-2017 (κζμα 1ο) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
 Τθν  αρικμ. πρωτ. 15152/24-8-2017  Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ Ρίςτωςθσ με ΑΔΑ : 
Ω11Χ4690ΒΒ-Χ0Φ για το Γ.Ν. Άρτασ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Η θμερομθνία ζναρξθσ παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 28/8/2017 θμζρα Δευτζρα 
και ϊρα 15:00 μ.μ. 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 18/9/2017 θμζρα 
Δευτζρα και ϊρα 11:00 π.μ.  

Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 21/9/2017, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 
11:00 π.μ.  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΔΜΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε ςυςτθμικό αρικμό : 
45191 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ ςτισ 
24/8/2017 και δθμοςιεφκθκε και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςτισ 25/8/2017, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 ςτισ :   

 ΗΧΩ ΣΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ 

 ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 ΜΑΧΗΣΗ 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), ςτισ 25/8/2017 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρικε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :   www.gnartas.gr  ςτισ 25/8/2017 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί : α)  ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 
email : info@acci.gr β) ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ e-
mail : root@ebeth.gr γ) ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΤΑΣ epimarta@otenet.gr 

 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει είτε τθν Ανακζτουςα Αρχι είτε 
τον Οικονομικό Φορζα κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 77 παρ. 
5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 
παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gnartas.gr/
mailto:root@ebeth.gr




1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 





2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ  με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ 
Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΣΔΤΓ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Πνζόηεηεο  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V –Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ – ρέδην ύκβαζεο  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και 
απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που 
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το 
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

  

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

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

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 
ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/




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

 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και 
που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα 
επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ 
μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο 
κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ 
που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ 
είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με 
τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο 
κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα εφόςον ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

2.1.5 Δγγπήζεηο 

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

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν 
πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 
και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 





εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό 
τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ 
εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. (βλ. 
ΡΑΑΤΘΜΑ VI παροφςασ – Υποδείγματα Εγγυιςεων) 

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ  που ανζρχεται ςτο 2 % τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 

 εκτόσ ΦΠΑ.  (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI παροφςασ – Τποδείγματα Εγγυιςεων.) 

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

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

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  





β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και   

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

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

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

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

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 
166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 
εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό. 





Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 
ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε 
μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

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

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

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





(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ 
παροφςασ,  

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

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

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 
περιπτϊςεισ  

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 
του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

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

2.2.5 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο  

Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι 
επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία 
βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των αγακϊν, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςε οριςμζνεσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι πρότυπα. 

2.2.6 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.6.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται 
ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, α) το προβλεπόμενο από το 
άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 





(Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ το 
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ) 

Και 

β) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ςτθν οποία να δθλϊνει ότι : 

α) Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

β) Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 

οποίων οι     προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

γ) Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

δ) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

ε) Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

2.2.6.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά 
τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να 
λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται 
δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό 
ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 
(ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

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

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

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 
τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό 
ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 

http://www.eaadhsy.gr/
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ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν 
Αμυντικοφ Υλικοφ  

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι 
αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  τθσ 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν όςα ζγγραφα αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο αυτι. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει 
να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, 
το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 





Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που 
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, 
κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν 
να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

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

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ 

  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ 
Διακιρυξθσ  για το ςφνολο των περιγραφόμενων υπθρεςιϊν ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

 

 [Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, 
ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 
και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 





«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 
παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ 
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 
τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

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





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

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

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

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

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει 
αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα ΙΙ), 

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

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 
2.1.5 και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ( και ΡΑΑΤΘΜΑ VI  παροφςασ). 

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

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

γ) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 , ςτθν οποία να δθλϊνει ότι : 

α) Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

β) Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 

οποίων οι     προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

γ) Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

δ) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  





ε) Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ,  περιγράφοντασ ακριβϊσ 
πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ *ΤΙΜΘ],  όπωσ ορίηεται κατωτζρω  και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα 
V (Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ) τθσ διακιρυξθσ:  

Α. Σιμζσ 

[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ] 

Η τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ : κιλό  

Η Προςφορζσ κα δοκοφν με τιμι ανά κιλό παρότι ςτο ςφςτθμα εμφανίηεται 
«Απροςδιόριςτο». 
 

 *Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι 
προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν 
θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα V τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ  ςε μορφι pdf.+ 

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

Θα παξαθξαηείηαη : 

 α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, 
τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
ε) Τπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ 
μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ 
οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 
3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
ςτ) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΠΑ) υπζρ του Δθμοςίου, 
που παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και 
για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν (άρκρο 
36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
 





Ο ΦΠΑ θαηαβάιιεηε από ηελ ππεξεζία. 

 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα 
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 
που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ 
τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ 
πλθρωμισ που περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

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

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

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

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

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν 
ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 





δ) εναλλακτικι προςφορά  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 
ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 





3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 21/9/2017 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ. 

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

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε 
επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

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

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν 
απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των 
τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, 
αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για 
όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι 
φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ 
άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, 
τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν 





τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, 
κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

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

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ 
προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.  

Διαφορζσ  που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι 
ςυντελοφνται μετά τθν 26θ Ιουνίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 
345 ζωσ 374) του ν.4412/2016 και όπωσ τροποποιείται με τισ διατάξεισ του Ν. 4478/2017 
άρκρο 87 παρ. 4 εδαφ. α) 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - 
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι 
θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται 
να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6  αυτισ. 

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

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

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, 
ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω 
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
που κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (βάςει τιμισ), 
τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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





iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.6 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

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

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και 
ωσ εξισ:  Ροςοςτό (Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για 
διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 4412/2016)  ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ 
και ποςοςτό (Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 
4412/2016) ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ.  
Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, 
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 
 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον λάβει χϊρα θ κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον 
προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2.. 

Η ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Σο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

 

 





3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο – Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Τυχόν διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
μετά τθν 26θ Ιουνίου 2017 αντιμετωπίηονται / διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV 
(άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιείται με τισ διατάξεισ του Ν. 
4478/2017 άρκρο 87 παρ. 4 εδαφ. α) και το ΡΔ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64). Οι προδικαςτικζσ 
προςφυγζσ κατατίκενται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
Συςτιματοσ, ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν 
ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι 
θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-
6-2017 (ΦΕΚ Β 1924).Τα ςχετικά παράβολα κατατίκενται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
οικείο άρκρο τθσ ανωτζρω Υ.Α. 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ»: 
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν περ. α τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλ 
επόμενα ςτθν περ. β τθσ παρ.1 του αρ. 365. του ν. 4412/2016. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν 
διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  





4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο  

 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 
του αναδόχου. 

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει, αρμόδια είναι τα πολιτικά και/ι διοικθτικά 
Δικαςτιρια τθσ περιφζρειασ Άρτασ. 

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με 
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

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

4.4 Τπεξγνιαβία 

Ο Ανάδοχοσ δεν επιτρζπεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 
υπεργολάβουσ.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου   





 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

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

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

 

 





5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

 Σο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των  υπθρεςιϊν 

Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν, με τθν 
ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία, που 
προβλζπεται ςτθν υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013, Τ. Α’) 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήςεισ, ωσ και κάθε άλλη 
επιβάρυνςη, ςύμφωνα με την κείμενη νομοθεςία, μη ςυμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παράδοςη του υλικού ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται ςτα έγγραφα τησ ςύμβαςησ. Ιδίωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ 
κρατήςεισ: 
 α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, 
τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
ε) Τπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ 
μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ 
οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 
3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
ςτ) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΠΑ) υπζρ του Δθμοςίου, 
που παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και 
για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν (άρκρο 
36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
 
Ο ΦΠΑ θαηαβάιιεηε από ηελ ππεξεζία. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 
εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.(άρκρο 203 του Ν. 4412/2016). 





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

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται με  απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μετά από 
κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλειςμόσ από  τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ 
τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι 
ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν 
εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να 
ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που 
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ 
διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ 
ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει 
τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 
των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. (Απόρριψθ παραδοτζων– αντικατάςταςθ), να αςκιςει προςφυγι 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε 
γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. (N. 4412/2016 άρκρο 205) 





6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί 
από τθν  αρμόδια επιτροπι θ οποία ςυγκροτείται γα το ςκοπό αυτό,   θ οποία και κα 
ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δ.Σ. του Νοςοκομείου), για όλα τα 
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω 
μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 
του ν. 4412/2016.  

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

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να 
απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον 
ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα 
ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο 
ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ 
παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο 
εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ 
ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ.  

 

6.3    Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι 
παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα IV τθσ 
παροφςασ.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ ,μπορεί δε να καλείται να 
παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

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





Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν 
λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ 
οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ 
τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι 
παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει 
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό 
διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί 
ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 6 του άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ 
των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία 
που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ  που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία 
που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. (Άρκρο 220 του ν. 4412/2016). 

 





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ 
Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α’: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παροφςα αφορά  Τπθρεςίεσ διάκεςθσ τοξικϊν αποβλιτων εκτόσ από ραδιενεργά 
απόβλθτα και μολυςμζνο ζδαφοσ (Μολυςματικά) , για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γ.Ν. 
Άρτασ,  ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 102.598,76 ςυμπερ. ΦΠΑ, θ οποία είναι 
ενταγμζνθ ςτο Πρόγραμμα Προμθκειϊν ΠΠΤΤ 2015-ΠΙΣΩΕΙ 2016. 

 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
  Σαθηηθφο Γηαγσληζκφο θάησ ησλ νξίσλ κε γξαπηέο 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 

28/8/2017 

Ζκεξνκελία ιήμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

18/9//2017 

Ζκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ 

21/9/2017 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Άξηαο (Γξ. Πξνκεζεηώλ)  

(ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΔΩ ΣΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΔΗΓΗ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ηνμηθώλ απνβιήησλ εθηόο από 

ξαδηελεξγά απόβιεηα θαη κνιπζκέλν έδαθνο 

(Μνιπζκαηηθά) (Ωο παξαθάησ πίλαθαο θαη  Παξάξηεκα 

IV ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ) 

ΚΩΓΗΚΟ CPV 90523000-9 

ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΖ - 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Άξηαο  





ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

(ζηελ νπνία ππάξρεη πιήξεο, 

άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε 

ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο) 

www.gnartas.gr 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΣΡΙΑΚΟΙΔ ΔΞΗΝΣΑ (360) ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΑΚΔ ΗΜΔΡΔ  

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 

ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΤΠΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΖ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Άξηαο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 

102.598,76 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ 

ΒΑΡΤΝΔΗ 

Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Άξηαο  

 ΚΑΔ 0846 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ (πκπιεξψλεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) 

ΓΔΗΓΜΑ Γελ απαηηείηαη 

ΠΟΟΣΖΣΑ (σο εκθαίλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV) 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Γώδεθα (12) κήλεο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ 
25/8/2017 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Άξηαο 

(Κσδηθόο ΝUTS: EL 541) 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ 

ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

λφκηκεο θξαηήζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94. 

 

 

 

 

 

 

 





ΜΕΡΟ Β’: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ : 82.740,94 € ( 102.598,76 € ςυμπερ. 
ΦΠΑ) 

Αναλυτικότερα:  

Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΤΝΟΛΟ % ΠΟΟ  

1 

Επικίνδυνα 

Απόβλθτα 

Αμιγϊσ 

Μολυςματικο

φ Χαρακτιρα 

ΕΑΑΜ 

 

ΚΙΛΟ  

44.503 

 

1,78 79.215,34 € 24 19.011,68 € 98.227,02 € 

 

2 

Μικτά 

Επικίνδυνα 

Απόβλθτα 

ΜΕΑ 

 

ΚΙΛΟ  

1.560 2,26 3.525,60 € 24 846,14 € 4.371,74 € 

ΤΝΟΛΟ 82.740,94 €  19.857,82€ 102.598,76 € 

 

Η Προςφορζσ κα δοκοφν με τιμι ανά κιλό παρότι ςτο ςφςτθμα εμφανίηεται 
«Απροςδιόριςτο». 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI –ΣΔΤΓ  

Βλ. ςυνθμμζνο Αρχείο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Άιιεο Γειώζεηο  

Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 

οποία να δθλϊνει ότι : 

α) Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

β) Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 

οποίων οι   προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

γ) Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

δ) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

ε) Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 





 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΟΟΣΗΣΔ  

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟΞΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΜΟΛΤΜΔΝΟ ΔΓΑΦΟ  

CPV: 90523000-9 

  

Δπεμήγεζε όξσλ 

 

ΤΜ ΤγεΤγεηνλνκηθή Μνλάδα 

ΦΓ Φν Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

ΤΓΑΤΜ Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ  

ΔΑΤΜ Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ  

ΔΑΑΜ: Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά 

ΜΔΑ: Μηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα 

ADR: Γηεζλήο πλζήθε γηα ηε Μεηαθνξά Δπηθηλδχλσλ Τιηθψλ 
Οδηθψο 

 

Ζ κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ ζηεξεψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ακηγψο κνιπζκα
ηηθψλ 

(ΔΑΑΜ) (ηα  νπνία  ζηε  ζπλέρεηα  θαη  γηα  ζπληνκία  ζα  αλαθέξνληαη σο  ΔΑΑΜ)    
θαη  κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΜΔΑ) (ηα νπνία ζηε  ζπλέρεηα θαη γηα  
ζπληνκία  ζα αλαθέξνληαη σο  ΜΔΑ)  ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Αξ. νηθ. 146163 
(ΦΔΚ Αξ. Φχιινπ 1537,  Σεχρνο  Γεχηεξν, 
08/05/2012), ηα νπνία παξάγεη ην Γ.Ν.ΑΡΣΑ,  
θαη ραξαθηεξίδεηαη θάηνρνο, εθηειείηαη απφ θνξέα δηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ν 
νπνίνο ζηε ζπλέρεηα θαη γηα ζπληνκία ζα αλαθέξεηαη σο Φ.Γ.) ν νπνίνο εθπιεξψλεη η
ηο ειάρηζηεο ηερληθέο θαη λνκηθέο  πξνδηαγξαθέο  θαη  φξνπο  ηεο  ΚΤΑ  Αξ.  νηθ. 
146163 (ΦΔΚ  1537  Β΄,   

8‐05‐2012)«Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ». 

Οη  νηθνλνκηθέο  ππνρξεψζεηο  ρξεκαηηθήο  θαηαβνιήο  ηνπ  θαηφρνπ,  Γ.Ν.ΑΡΣΑ  
πξνο ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξαιακβάλνλη
αη θαηά ηε  δηάξθεηα  ηζρχνο  ηεο  ζχκβαζεο,  πξνζδηνξίδνληαη  απφ  ηνπο  φξνπο  ηεο  
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο αλά κνλάδα βάξνπο θαη ηελ πνζφηεηα πνπ παξαιακβάλεηαη
, ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή  δηαδηθαζία  παξαιαβήο  πνπ  νξίδεηαη  θαηά  ηελ  
ππνγξαθή  ηεο  ζχκβαζεο  θαη    
ηελ  αλαγξαθφκελε  θάζε  θνξά  πνζφηεηα  ζηα  έληππα  αλαγλψξηζεο.  Οη  εηδηθνί   
ζπκβαηηθνί  φξνη    ησλ  ππνρξεψζεσλ  ηνπ  θνξέα  δηαρείξηζεο  πξνο  ηνλ  θάηνρν  
ησλ  απνβιήησλ ραξαθηήξα  ΔΑΑΜ,  ΜΔΑ  ην  Γ.Ν.ΑΡΣΑ,  είλαη  νη  θαησηέξσ  : 

1.  Ο  θνξέαο  δηαρείξηζεο  (Φ.Γ.)  ππνρξενχηαη  φπσο  παξαιακβάλεη  απφβιεηα  
ραξαθηήξα ΔΑΑΜ ,ΜΔΑ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δχν 
θαηεγνξηψλ  ή θαη κεκνλσκέλα, απφ ηνλ  θάηνρν,  Γ.Ν..ΑΡΣΑ.  πξνο  κεηαθνξά  
θαη  επεμεξγαζία,    κε  ηελ  λφκηκν 
δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο. Ο Φ.Γ. ζα θέξεη ηε
λ πιήξε  θαη  απνθιεηζηηθή  λνκηθή,  νηθνλνκηθή  θαη  δηαρεηξηζηηθή  επζχλε  έλαληη    
ηξίησλ θαη   ησλ  θνξέσλ  ειέγρνπ   ηνπ  θξάηνπο   γηα  θάζε   δηεθδίθεζε    
πνπ  αμηψλεηαη    ή 
θαηαρσξείηαη θαη απνξξέεη απφ ηελ παξαιαβή θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

2. Ο  θνξέαο  δηαρείξηζεο  ππνρξεσηηθά  δηαζέηεη  θαη  θαηαζέηεη  θαηά  ηελ  ππνβνιή 
 ηεο 
πξνζθνξάο ζπκκεηνρήο  ζηνλ  δηαγσληζκφ  ππνγξαθήο  ζχκβαζεο  κε  ην  λνζνθνκ
είν,      γηα    ηελ    εθηέιεζε    ησλ  ζπκβαηηθψλ  ππνρξεψζεσλ  απνθνκηδήο  θαη  
δηαρείξηζεο  ησλ απνβιήησλ  ραξαθηήξα  ΔΑΑΜ  ή/θαη  ΜΔΑ ,  φια  ηα  απαηηνχκελα  
έγγξαθα 
ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξάμεσλ κεηαθνξάο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο επεμεξγαζί
αο ησλ απνβιήησλ απηψλ. 





3. Ζ   κεηαθνξά  θαη   ε  επεμεξγαζία   ησλ  απνβιήησλ  ΔΑΑΜ  ή/θαη ΜΔΑ  απφ 
ηνπο        ρψξνπο  πξνζσξηλήο  απνζήθεπζεο  εληφο  ηεο  πγεηνλνκηθήο 
κνλάδαο (ςπθηηθνχο ζαιάκνπο) ζην ρψξν  ηνπ λνζνθνκείνπ, αλαθέξεηαη 

ππνρξεσηηθά φηη εθηειείηαη κε επζχλε  ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο θνξέα δηαρείξηζεο, ζε 
ζηαζεξή  κνλάδα  εγθαηάζηαζεο  ή  θηλεηή/  ζηαζεξή  κνλάδα  επεμεξγαζίαο.  Ζ 
επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ γίλεηαη είηε κε ηελ ηερληθή ηεο απνηέθξσζεο είηε κε ηελ 
ηερληθή ηεο απνζηείξσζεο. 

4. Ζ δχγηζε ησλ ΔΑΤΜ  ζα γίλεηαη παξνπζία αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
κε εηδηθφ  πηζηνπνηεκέλν δπγφ  πνπ ζα  δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν θαη ζα ζπληάζζεηε 
πξσηφθνιιν δχγηζεο. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ δπγνχ ε δχγηζε ζα γίλεηαη κε 
γεθπξνπιάζηηγγα  θαη ηα έμνδα δχγηζεο ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ  βαξχλνπλ ηνλ 
αλάδνρν. 

 

Γηα ηε κεηαθνξά ηωλ ΔΑΥΜ, απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 
ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν 
θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΥΜ πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή 

ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε Δηαηξεηψλ: 

α) Γηαπερηθερεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πγεηνλνκηθψλ 
κνλάδσλ , ζχκθσλα κε ην άξζξν 10, παξ. Α2 ηεο ΚΤΑ νηθ. 146163/8-5-2012, 
ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηα αλαθεξφκελα ηνπ άξζξνπ 19 ηεο ίδηαο ΚΤΑ (πξέπεη 
ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλνληαη νη πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ 
νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν). 

β) Υπεύζσλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο 
ΔΑΤΜ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο 
ησλ ΔΑΤΜ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ νηθ. 146163/8-5-2012 θαη φηη 
δηαζέηεη ην απαηηνχκελν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο 
κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ 
νηθ. 146163/8-5-2012. 

γ) Υπεύζσλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο 
ΔΑΤΜ ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη δηαζέηεη δχν θαη' ειάρηζηνλ νρήκαηα κεηαθνξάο, 
ηα νπνία είλαη εηδηθά, ηειείσο θιεηζηά, ζηεγαλά, λα έρνπλ ςπθηηθφ ζάιακν 
ηνπιάρηζηνλ 30 m3 κε δπλαηφηεηα ςχμεο < 8° C, δελ θέξνπλ κεραληζκφ ζπκπίεζεο, 
επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ ΔΑΤΜ, κπνξνχλ λα πιέλνληαη θαη λα 
απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη δηαζέηνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ 
νδεγνχ θαη ησλ ρεηξηζηψλ. 

δ1) Βεβαίωζε αποδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ φηη 
δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία ηα ΔΑΑΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ 
αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο ΔΑΑΜ, κε ζπλεκκέλα αληίγξαθα ηεο Απφθαζεο 
Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) θαη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηαζεξήο 
κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ ζε ηζρχ. 

δ2) Βεβαίωζε αποδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΜΔΑ-ΑΔΑ 

φηη δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία ηα ΜΔΑ-ΑΔΑ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ 
αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο ΜΔΑ-ΑΔΑ, κε ζπλεκκέλα αληίγξαθα ηεο 
Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) θαη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο 
ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΜΔΑ ζε ηζρχ. 

ε) Αζθαιηζηήρηο ζσκβόιαηο ηοσ λοκίκοσ θαηότοσ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ κε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα αζθάιηζε ηεο αζηηθήο επζχλεο θαη θάιπςεο δεκηψλ πξνο 
ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ζε ηζρχ. 

ζη) χκβαζε ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ κε πηζηνπνηεκέλν 
χκβνπιν Αζθαιείαο γηα ηελ 

Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (ΑΜΔΔ) ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 64834/ 
5491 / 2000 (ΦΔΚ 1350/B'). 

δ) Άδεηα θσθιοθορίας ηωλ Οτεκάηωλ πνπ ζαθψο λα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα 
κεηαθνξά ΔΑΤΜ, θαζψο θαη ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά ADR θαη ATP, ζχκθσλα κε 





ην (ΦΔΚ 948 Β/22-5-2008 θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ πξση. Α3/28216/2567 απφ 21-
5-2009). 

ε) Πηζηοποηεηηθό επαγγεικαηηθής θαηάρηηζες θαηά ADR, ησλ νδεγψλ πνπ ζα δηελεξγνχλ ηελ 

κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ην απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε ησλ νδεγψλ κε 
ηελ εηαηξεία (αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ θαη ΑΠΓ ΗΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ). 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε 
ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νδεγψλ πνπ θέξνπλ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά 
θαζψο θαη επαγγεικαηηθνχ δηπιψκαηνο νδήγεζεο. 

ζ) Υπεύζσλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηεο αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείαο κεηαθνξάο 
ΔΑΤΜ, κε ηελ νπνία ζα δεζκεχεηαη φηη ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξηεγά ςπγεία 
πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR θαη δχν (2) νδεγνχο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ADR θαζ' φιε 
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

η) Ο λφκηκνο θάηνρνο ηεο άδεηαο ζπιινγήο - κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ, ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 γηα ηε ζπιινγή - κεηαθνξά επηθηλδχλσλ 
απνβιήησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

ηα) Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ νηθ. 
146163/8-5-2012 κε ηα παξαξηήκαηά ηεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε 
δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

Γηα  ηελ  κεηαθνξά  ησλ  Δπηθίλδπλσλ  Απνβιήησλ  Τγεηνλνκηθψλ  Μνλάδσλ  ΔΑΤΜ  
(ηα  νπνία 
ζηε ζπλέρεηα θαη γηα ζπληνκία ζα αλαθέξνληαη σο ΔΑΤΜ) εθηφο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδ
αο ΤΜ ε  νπνία  ζηε  ζπλέρεηα  θαη  γηα  ζπληνκία  ζα  αλαθέξεηαη  σο  ΤΜ),  
εθαξκφδνληαη  ηα αλαθεξφκελα  ζηελ θείκελε λνκνζεζία,  φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

Καηά  ηε  ζπιινγή  θαη  κεηαθνξά  ηνπο  εθηφο  ΤΜ,  ηα  ΔΑΤΜ  πξέπεη  λα  
ζπλνδεχνληαη  απφ 

έγγξαθν έληππν αλαγλψξηζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην 6 ηνπ ΦΔΚ 1537/8‐5‐
2012 ηεχρνο  Β' «Μέηξα  θαη  φξνη  γηα  ηελ  δηαρείξηζε  ηαηξηθψλ  απνβιήησλ  απφ  
πγεηνλνκηθέο κνλάδεο. Σν έγγξαθν απηφ ηππψλεηαη εηο ηεηξαπινχλ, έλα δηαηεξεί ε  
ΤΜ  πνπ  παξήγαγε  ηα  ΔΑΤΜ,  έλα  ν  κεηαθνξέαο,  έλα  ε  εγθαηάζηαζε  πνπ  
ππνδέρεηαη  ηα ΔΑΤΜ  θαη  έλα  θνηλνπνηεί  ε  ΤΜ  ζηελ  αξκφδηα  ππεξεζία  
πεξηβάιινληνο  ηεο  νηθείαο Ννκαξρηαθήο  Απηνδηνίθεζεο,  ζηελ  νπνία  ζα  
νδεγεζνχλ  γηα  δηάζεζε  ή  επεμεξγαζία.  
Σν έληππν έγγξαθν αλαγλψξηζεο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξ
νληαη ζην 

ΦΔΚ 1537/8‐5‐2012. 

Ο κεηαθνξέαο ησλ ΔΑΤΜ νθείιεη λα θαηαξηίζεη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξηπηψ
ζεηο δηαζπνξάο  ηνπ  κεηαθεξφκελνπ  θνξηίνπ  .  Γηα  ην  ζθνπφ  απηφ  ζα  πξέπεη  
λα  πξνβιέπεηαη επαξθήο εμνπιηζκφο θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο  
φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη  ζην  ζρέδην,  ην νπνίν  ππνρξενχηαη  ν  κεηαθνξέαο  λα  
εηνηκάζεη,  πξνθεηκέλνπ  λα  αδεηνδνηεζεί  ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 10, παξάγξαθνο 2 ηεο Κ.Τ.Α. 1419. 

Αληίγξαθν ηνπ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο  ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ ηερληθή πξνζ
θνξά. Γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο  
ησλ ΔΑΤΜ εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ ADR. Ο νδεγφο πνπ εθηειεί  ηε  
κεηαθνξά  πξέπεη  λα  είλαη  θάηνρνο  ηνπ  ηζρχνληνο  πηζηνπνηεηηθνχ 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR, αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ. 

ε πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο (π.ρ. φηαλ κέξνο ηεο κεηαθνξάο εθηειείηαη 
νδηθψο 
θαη κέξνο απηήο δηα ζαιάζζεο), ηα απφβιεηα ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κε ηξφπν ψ
ζηε λα  αθνινπζείηαη  ην  ζχλνιν  ησλ  απαηηήζεσλ  πνπ  αθνξνχλ  ηα  επηκέξνπο  
ηκήκαηα  ηεο κεηαθνξάο. 

Σα  νρήκαηα  κεηαθνξάο  ΔΑΤΜ  πξέπεη  λα  είλαη  εθνδηαζκέλα  κε  άδεηα  
θπθινθνξίαο θνξηεγψλ  ΗΥ  ζχκθσλα  κε  ηα  πξνβιεπφκελα  απφ  ηελ  ΤΑ  
11383/840/2007 «Υνξήγεζε αδεηψλ  θπθινθνξίαο  θνξηεγψλ  ηδησηηθήο  ρξήζεο  ζε  
θαηφρνπο  άδεηαο  ζπιινγήο  – κεηαθνξάο  επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» 
(ΦΔΚ 309/Β/7−3−07),  φπσο  ηξνπνπνηήζεθε απφ  ηελ ΤΑ Α1/νηθ/27683/2320/2008 
(ΦΔΚ Β΄ 948). 





 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εμήο απαηηήζεηο: 

• Να  είλαη  θαηάιιεια  θαη  εθνδηαζκέλα  κε  πηζηνπνηεηηθφ  έγθξηζεο  ADR,  
ζχκθσλα  κε  ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 104/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηά
μεηο   
ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 19403/1388/08/2008 θαη ηζρχεη, εθφζνλ απαηηείηαη. 

• Να θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε, ην δηεζλέο ζήκα θηλδχλνπ ην νπνίν λα επηδεηθλχεη
αη ζε εκθαλέο ζεκείν. 

• Να είλαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

• Καη’ ειάρηζηνλ, λα είλαη ηειείσο θιεηζηά, ζηεγαλά, λα έρνπλ δπλαηφηεηα ςχμεο ≤8 ν 
C, λα κε  θέξνπλ  κεραληζκφ  ζπκπίεζεο,  λα  επηηξέπνπλ  αζθαιή  κεηαθνξά,  λα  
κπνξνχλ  λα πιέλνληαη  θαη  λα  απνιπκαίλνληαη  εχθνια  θαη  λα  δηαζέηνπλ  
δηεπθνιχλζεηο  γηα  ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ θαη ησλ ρεηξηζηψλ. 

• Να ππάξρεη δηάθξαγκα κεηαμχ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ νρήκ
αηνο 
πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζε
ο. 

• Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζχζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηε κε κεηαθίλ
εζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ. 

• Να ππάξρεη ρσξηζηφ δηακέξηζκα γηα ηνλ εμνπιηζκφ έθηαθηεο  αλάγθεο. 

•  Να  δηαζέηνπλ  ζηξνγγπιεκέλεο  εζσηεξηθέο  γσλίεο  πξνο  απνθπγή  
θαηαθξάηεζεο  πγξψλ δηαξξνψλ. 

•  Να  δηαζέηνπλ  θαηάιιειν  πξνζηαηεπηηθφ  ηκαηηζκφ,  εξγαιεία  θαη  απνιπκαληηθφ  
καδί  κε ηνπο εηδηθνχο δείθηεο γηα ζπιινγή θαη εμέηαζε ησλ πγξψλ δηαξξνψλ. 

• Να έρνπλ βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο βάξδηεο ησλ κεηαθνξέσλ απνβιή
ησλ. 

• Να κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαθνξά άιισλ πιηθψλ ή απνβιήησλ. 

•  Να  θαζαξίδνληαη  θαη  λα  απνιπκαίλνληαη  κεηά  ην  πέξαο  θάζε  εθθφξησζεο  
ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ απνδεθηψλ, ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε πγεηνλνκηθή θαηάζηα
ζε, 
θαη λα ηνπο επηδίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απνιχκαλζεο θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο 
απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ απνδεθηψλ. 

ε  πεξίπησζε  ρξήζεο  ησλ  νρεκάησλ  κεηαθνξάο  ΔΑΑΜ,  ΜΔΑ λα  
απνδεηθλχεηαη  ή  λα  ηεθκεξηψλεηαη  φηη  απηφ  είλαη  ζχκθσλν  κε ηηο  δηαηάμεηο  ηεο 
ADR. 

 

ΤΛΛΟΓΗ-ΤΚΔΤΑΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

Ζ ζπιινγή, ε ζπζθεπαζία θαη ε ζηεγαλφηεηα, ε ζήκαλζε θαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπ
ζε ησλ απνβιήησλ  ΔΑΑΜ  ,  ΜΔΑ  ζηνπο  θαηάιιεινπο  ςπθηηθνχο  ζαιάκνπο  ηνπ 
λνζνθνκείνπ, εθηειείηαη κε ηελ επζχλε  ηνπ  θαηφρνπ  θαη   ζχκθσλα  κε  ηηο  πξνβιέ
ςεηο ηεο    ηζρχνπζαο    λνκνζεζίαο    θαη    ηα    φζα  νξίδνληαη    ζηνλ    εζσηεξηθφ    
θαλνληζκφ δηαρείξηζεο    απνβιήησλ    ηνπ    λνζνθνκείνπ.    Δηδηθφηεξα,    ε  
ζπζθεπαζία    γίλεηαη    ζε εηδηθνχο    πεξηέθηεο      (hospital    box)    πνπ    
πεξηέρνπλ    εζσηεξηθά    πιαζηηθέο  ζαθνχιεο (ζάθνπο),  θαηαζθεπαζκέλεο  απφ  
πνιπαηζπιέλην  πςειήο  ππθλφηεηαο  (HDPE)  ή  ρακειήο 
ππθλφηεηαο  (LDPE)  πάρνπο  ηνπιάρηζηνλ  1,5  mm κε  ηελ  εηδηθή  πξνβιεπφκελε  
ζήκαλζε θαη  δηαθξηηηθφ θίηξηλν ή   θφθθηλν  ρξψκα,αηίζηνηρα,  θαιά  θιεηζκέλνπο. 
Δλδεηθηηθά  γηα  ηα  ΔΑΑΜ 
δχλαληαη λα ζπιιέγνληαη ζε ζαθνχιεο  θαηάιιεινπ πάρνπο, πνπ δε ζρίδνληαη εχθνια
. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο απνζηείξσζεο
 απηά ηνπνζεηνχληαη  ζε    ζαθνχιεο  θίηξηλνπ  ρξψκαηνο,  ελψ  ζε  πεξίπησζε  
δηαρείξηζεο  κε  ηε κέζνδν  ηεο απνηέθξσζεο, απηά  ηνπνζεηνχληαη  ζε  
ζαθνχιεο θφθθηλνπ  ρξψκαηνο, θαη  ζηε ζπλέρεηα    ζε  εηδηθνχο  πεξηέθηεο  
(ελδεηθηηθά  ηχπνπ  Hospital box),  ίδηνπ  ρξψκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο 40−60 l.  





Σα  αηρκεξά  αληηθείκελα  (ζχξηγγεο  κηαο  ρξήζεσο  κε  ελζσκαησκέλε  ηε  βειφλε,  
βειφλεο, καραηξίδηα,  ιάκεο,  λπζηέξηα  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη  ησλ  
ζπαζκέλσλ  γπαιηψλ) ζπιιέγνληαη  ζε  πςειήο  ππθλφηεηαο  ζρεδηαζκέλνπο,  
αδηάηξεηνπο,  απηφθιεηζηνπο, ζθιεξνχο,  πιαζηηθνχο  ππνδνρείο  (πιελ  PVC),  κε  
θαπάθη  εηδηθνχ  ηχπνπ  πνπ  θιείλεη  κε αζθάιεηα. 

Οη ππνδνρείο δηαζέηνπλ εηδηθή δηάηαμε νπήο ππνδνρήο, είλαη αλζεθηηθνί ζηε δηείζδπζ
ε θαη ηε  δηαξξνή, έηζη ψζηε  ηα  ζηνηρεία  ηνπο λα κελ κπνξνχλ λα πέζνπλ θαηά  ηε  
δηάξθεηα  ηεο 
ζπζθεπαζίαο ηνπο,  κε θίλδπλν λα ηξππεζεί θάπνηνο θαη θαλέλα ζηνηρείν ηνπ πεξηερν
κέλνπ ηνπο  λα  κελ  κπνξεί  λα  αθαηξεζεί  απφ  ηνλ  ππνδνρέα.  Σν  ρξψκα  ηνπο  
ζα  πξέπεη  λα  είλαη αλάινγν  κε  ηε  κέζνδν  επεμεξγαζίαο  ησλ  απνβιήησλ.  Ο  
ππνδνρέαο  ησλ  αηρκεξψλ  
ζα θιείλεη φηαλ ζα έρεη  γεκίζεη θαηά ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ. Δάλ ν ππνδνρέ
αο ησλ αηρκεξψλ  πξφθεηηαη  λα  απνηεθξσζεί,  ζα  ηνπνζεηείηαη  ζε  θφθθηλν  
πεξηέθηε  [ελδεηθηηθά ηχπνπ Hospital box 
(λνζνθνκεηαθφ θηβψηην)] κε ηα άιια απφβιεηα πςεινχ θηλδχλνπ. Δάλ ν 
ππνδνρέαο ησλ αηρκεξψλ πξφθεηηαη λα ππνζηεί απνζηείξσζεο, ζα ηνπνζεηείηαη ζε θί
ηξηλν πεξηέθηε (ελδεηθηηθά ηχπνπ Hospital 
box) κε ηα άιια απφβιεηα πςεινχ θηλδχλνπ. 

Ζ ρσξηζηή ζπιινγή πγξψλ, κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε ζε κηθ
ξνχο ππνδνρείο  θαηάιιεινπ  πιηθνχ  (πιελ  PVC),  ρσξεηηθφηεηαο  10−30 lit.  Σν  
πιηθφ  ησλ ππνδνρέσλ  ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ  ζηε  
δηάβξσζε θαη ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο 
αη γεληθφηεξα λα κελ έρεη νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ εμ αηηίαο  ηνπ νπνίνπ λα κπνξ
εί λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ απφ ηα ζπζθεπαζκέ
λα επηθίλδπλα απφβιεηα. 

 

ΗΜΑΝΗ 

Όιεο νη ζπζθεπαζίεο απνβιήησλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηα κε βαζηθέο πιεξνθνξί
εο γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. 

πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

• Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα απφ αλεμίηειν κειάλη. 

•  Να  έρνπλ  ην  δηεζλέο  ζχκβνιν  θαη  ηελ  αληίζηνηρε  ζήκαλζε  ηνπ  κνιπζκαηηθνχ  
ή /  θαη 

επηθίλδπλνπ, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη ηα απφβιεηα. 

• Να θέξνπλ επθξηλψο ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα». 

• Να αλαγξάθνπλ ηελ θιάζε θαη ηνλ αξηζκφ UN σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο. 

•  Να  αλαγξάθνπλ  ηελ  εκεξνκελία  παξαγσγήο  θαη  ζπζθεπαζίαο  ηνπ  
απνβιήηνπ,  ηελ 

αθξηβή  ζέζε  παξαγσγήο(ζάιακνο  /  ηκήκα  /  εξγαζηήξην),  ηελ  πνζφηεηα  θαη  ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ απνβιήηνπ 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ζ  παξαιαβή  ησλ  απνβιήησλ  γίλεηαη  ζε  θαζνξηζκέλεο  εκέξεο,  ζε  σξάξην  

ηαθηηθήο  ιεηηνπξγίαο, 07:00‐15:00  κκ.  παξνπζία  ηεο  επηηξνπήο  παξάδνζεο  

ΔΑΑΜ.  Ζ  παξαιαβή  ζε  έθηαθηεο  πεξηπηψζεηο  ,  επηπξνζζέησο  ηνπ  ηαθηηθνχ  
πξνγξάκκαηνο  παξαιαβψλ  γίλεηαη  κεηά απφ θιήζε  ηνπ  λνζνθνκείνπ πξνο ηνλ 
αλάδνρν θαη΄ εμαίξεζε.    ε  πεξηπηψζεηο  αδπλακίαο  εθηέιεζεο  ηνπ  ηαθηηθνχ  
πξνγξάκκαηνο παξαιαβψλ  απφ  ην  λνζνθνκείν  κε  ππαηηηφηεηα  ηνπ  θνξέα  
δηαρείξηζεο,  ν  θνξέαο θξνληίδεη  γηα  ηελ  δηαηήξεζε  ησλ απνβιήησλ  κε  ηελ  
πξνβιεπφκελε  απφ  ηελ  λνκνζεζία δηαδηθαζία  θαη θέξεη  ηελ  επζχλε  
εθπιήξσζεο  ησλ  θπξψζεσλ  νηθνλνκηθνχ θαη  λνκηθνχ  
ραξαθηήξα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνθχπηνπζα δπζιεηηνπξγία θαη βιάβε.  Ο  
νδεγφο  θαη  ην  απηνθίλεην  κεηαθνξάο  δηαζέηνπλ  πάληα  ηηο  ηζρχνπζεο 

άδεηεο θαη  εγθξίζεηο  κεηαθνξάο,  δηαηίζεηαη  ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο  
ζε αηπρήκαηα θαη ζπκβάληα.  Σν  λνζνθνκείν  ζα  πξέπεη  λα  ελεκεξψλεηαη  
εγθαίξσο  γηα  θάζε  πεξηζηαηηθφ ειέγρνπ  αξκφδησλ  θνξέσλ,  αηπρήκαηνο  ή  





πξνβιήκαηνο  πνπ  αιιάδεη  ηηο  ζπλζήθεο  ηνπ 
πξνγξάκκαηνο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ. 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΑΤΜ 

Ζ  επεμεξγαζία  ησλ  απνβιήησλ  εθηειείηαη  κε  ηελ  επζχλε  ηνπ  θνξέα  
δηαρείξηζεο  ζε 
θαζνξηζκέλε κφληκε  εγθαηάζηαζε ή θηλεηή κνλάδα ,  ε  νπνία  θέξεη  φιεο  ηηο  ηερλη
θέο 
θαη  λνκηθέο  άδεηεο  θαη  πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εηδηθή επεμεξγαζία. Ζ άδε
ηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο, ε ηερληθή θαη πεξηβαιινληηθή έγθξηζε ησλ φξ
σλ 
ιεηηνπξγίαο, ηα ζρεηηθά ηερληθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζία
ο 
ησλ απνβιήησλ, νη θάθεινη  ηνπ κεηξψνπ θαηαρσξήζεσλ θαη ειέγρσλ ηεο επεμεξγα
ζίαο 
ησλ απνβιήησλ, αλαθέξνληαη θαη θαηαηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά  η
ελ 

ππνβνιή  ηεο  πξνζθνξάο  ζηνλ  δηαγσληζκφ.  Ο  θνξέαο  δηαρείξηζεο  ππνρξενχηαη 
 λα πξνζθνκίδεη  ηα  αλσηέξσ  έγγξαθα  ζε  θάζε  πεξίπησζε  πξνβιήκαηνο  
αλαλέσζεο αδεηνδφηεζεο  ηεο  εγθαηάζηαζεο,    ειέγρσλ    απφ    αξκφδηνπο    
θξαηηθνχο    θνξείο    θαη δηαπίζησζεο    παξαιείςεσλ    πνπ  εγείξνπλ  θπξψζεηο.  
Σαθηηθά,  κηα  θνξά  εηεζίσο θαηαηίζεηαη  ζηνλ  ππεχζπλν  δηαρείξηζεο  απνβιήησλ  
ΤΜ  (ΤΓΑΤΜ)  ηνπ  Ννζνθνκείνπ έθζεζε παξαιαβήο θαη δηάζεζεο  ησλ απνβιήησλ,  
ησλ ειέγρσλ  πνηφηεηαο  επεμεξγαζίαο 
ησλ απνβιήησλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο απφ αξκφδηνπο θνξείο. 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΑAΜ 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 4 ηεο ΚΤΑ 
Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012 θαη ζην Τπνπαξάξηεκα Η ηεο ΚΤΑ 
24944/1159/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

ηελ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ 
πξνο απνζηείξσζε ΔΑΑΜ απνβιήησλ ζε ζεξκνθξαζία ≤5νC ζε θαηάιιεια ςπγεία 
θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηθαλφ λα θαιχςεη επαξθψο ηηο δηαρεηξηζηηθέο αλάγθεο ηεο 
εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο, είηε ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, είηε ιφγσ βιάβεο ηεο 
κνλάδαο απνζηείξσζεο, είηε ιφγσ αλαγθαίσλ έξγσλ ζπληήξεζεο 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ λα γίλεηαη απφ θαηάιιειε κνλάδα απνζηείξσζεο. Ο 
αλάδνρνο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ ηερλνινγία απνζηείξσζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηα 
νξηδφκελα ζην παξάξηεκα I, παξ. 4.1.2 «Σερλνινγίεο Απνζηείξσζεο» ηεο ΚΤΑ νηθ. 
146163/8-5-2012 «4.1.2.1 Τγξή Θεξκηθή Δπεμεξγαζία (Απηφθαπζηα). Ζ πγξή 
ζεξκηθή επεμεξγαζία ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε θνξεζκέλνπ αηκνχ ππφ πίεζε γηα ηελ 
απνιχκαλζε ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ…. 4.1.2.2 Αθηηλνβνιία – Μηθξνθχκαηα 
Ζ κέζνδνο ηεο απνζηείξσζεο κέζσ αθηηλνβνιίαο−κηθξνθπκάησλ πξνυπνζέηεη ηε 
ρξήζε αηκνχ. Οη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ κε κηθξνθχκαηα εμαξηψληαη 
απφ ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία…». 

Να θαηαηεζεί Τπεχζπλε δήισζε πνπ ξεηά λα δειψλεη φηη ε κνλάδα επεμεξγαζίαο 
είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η παξ.4.1 ηεο 
ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012. 

 

ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ ΣΩΝ ΔΑΑΜ 

- Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα παξαθάησ  ζεσξεκέλα ή 

επθξηλή θσηναληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ ζχκθσλα κε ην Ν. 4250/26.03.2014. 

- Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κνλάδαο απνζηείξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

10 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012. 

- Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο απνζηείξσζεο. 

- Αζθάιεηα αζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επζχλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνζηείξσζεο 

Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο λα ππνβιεζνχλ, επί πνηλή απφξξηςεο, ηα παξαθάησ: 





- Σερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ, πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή εθηππψζεηο απφ 

επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο 

απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο 

θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεψλ 

ηνπ ζηηο αγνξέο (Ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ. 

- Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα ή αλά ηνλ θφζκν φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεραλήκαηα κε 

επηηπρία ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ. 

- Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξν 8 ηoπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ ζα 

αλαθέξεηαη ν εμνπιηζκφο απνζηείξσζεο απνβιήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν 

αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πξνθχπηεη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ε αμηνπηζηία ηνπ. 

- Έγγξαθε δήισζε ή επηζηνιή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

ησλ θιηβάλσλ απνζηείξσζεο φπνπ ζα δειψλεη φηη νη απνζηεηξσηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ ελ ιφγσ κνλάδα είλαη ζχκθσλνη κε ην STAATT III (Παξάξηεκα Η παξ. 4.3.1 ηεο 

ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012). 

- Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο ησλ 2 πξνεγνπκέλσλ 

εηψλ. Λίζηα ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ (Γεκφζηα ή Ηδησηηθά Ννζνθνκεία) κε ηηο 

νπνίεο έρεη ζπλεξγαζηεί ε κνλάδα απνζηείξσζεο κε ζηφρν λα εμαθξηβσζεί ε 

εκπεηξία ηεο ζηνλ ρψξν. 

- Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ΔΑΑΜ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθα 

απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνί ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ 12740/00 θαη 

12347-97 (Παξάξηεκα Η παξ. 4.3.1 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 

Β/2012). ε ζπκκφξθσζε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 9.2 ηνπ ΔΛΟΣ 

12740/00, ε κέζνδνο ηεο απνζηείξσζεο πνπ ζα επηιεγεί απφ ηνλ αλάδνρν ζα πξέπεη 

λα  ρξεζηκνπνηεί αηκφ. 

- Ζ κνλάδα απνζηείξσζεο ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ηα ΔΑΑΜ πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2008 θαη θαηά ISO 14001:2004 γηα ηελ απνζηείξσζε 

ησλ ΔΑΑΜ θαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνζηεηξσκέλσλ πξνο ηα εθάζηνηε ΥΤΣΑ. 

- Σα επεμεξγαζκέλα (απνζηεηξσκέλα) λα ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθνχο ππνδνρείο 

θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Δμσηεξηθά ησλ ππνδνρέσλ απηψλ, εκθαλψο θαη κε αλεμίηεια 

γξάκκαηα λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ», θαζψο θαη ε νλνκαζία 

ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ επεμεξγαζίαο, ε νλνκαζία ηεο ΤΜ θαη ε 

εκεξνκελία επεμεξγαζίαο. Σα «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ», νδεγνχληαη ζηνλ ηειηθφ 

απνδέθηε κε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ φρεκα θαη μερσξηζηά απφ ηα νηθηαθά απφβιεηα 

(Παξάξηεκα Η παξ. 4.3.3 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ.146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012). Σα 

επεμεξγαζκέλα ΔΑΑΜ δηαηίζεληαη ζε ΥΤΣΑ θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε 

ζπλνδεπηηθφ έληππν ην νπνίν ζα αλαθέξεη φια ηα ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ θνξηίσλ 

πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην θνξέα ππνδνρήο γηα ηειηθή δηάζεζε ησλ 

απνζηεηξσκέλσλ απνβιήησλ (ΥΤΣΑ). 

- Τπεχζπλε δήισζε πνπ λα δειψλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, φηη κε δηθή ηνπ επζχλε ζα κεηαθέξεη ην ηειηθφ πξντφλ ζηνλ 

πιεζηέζηεξν ΥΤΣΑ ή ζε άιιν ρψξν φπνπ ζα επηηξέπεηαη ε δηάζεζή ηνπ θαη φηη ζε 

θάζε πεξίπησζε ε κεηαθνξά θαη ε ηειηθή δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ΔΑΑΜ ζα 

γίλεηαη βάζεη ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012. 

- Βεβαίσζε ηειηθνχ απνδέθηε ηνπ νηθείνπ ΥΤΣΑ φηη απνδέρεηαη ηα απνζηεηξσκέλα 

απφβιεηα πξνο δηάζεζε ή άδεηα απφξξηςεο απνβιήησλ ζηνλ νηθείν ΥΤΣΑ. 





- Άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο ην νηθείν 

ΥΤΣΑ ησλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηε δηαδηθαζία ηεο απνζηείξσζεο ή 

ζχκβαζε κε αδεηνδνηεκέλε εηαηξία πνπ ζα εθηειέζεη ην έξγν απηφ. 

- Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη Βεβαίσζε απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία φηη ηα ηειηθψο απνζηεηξσκέλα απνξξίκκαηα δηαηίζεληαη ζην 

νηθεία ΥΤΣΑ ζε θίηξηλνπο πεξηέθηεο φπνπ εκθαλψο αλαγξάθεηαη ε θξάζε 

«Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ», θαζψο θαη ε νλνκαζία ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ 

επεμεξγαζίαο, ε νλνκαζία ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο θαη ε εκεξνκελία επεμεξγαζίαο 

(Παξάξηεκα Η παξ. 4.3.3 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ.146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012). 

- Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ειέγρεη ηελ απνζηεηξσηηθή 

δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε βηνινγηθψλ δεηθηψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 11138. Να ππνβιεζεί έγγξαθν 

ζην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη φηη νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν 

είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 11138 (Παξάξηεκα Η παξ. 4.3.1 ηεο 

ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012). 

- Να γίλεηαη απνιχκαλζε ησλ κέζσλ κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη ηα απφβιεηα θαη ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ απηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1275−99 

θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1276−98 (Παξάξηεκα Η, παξ. 4.3.2 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, 

ΦΔΚ 1537 Β/2012). 

- χκθσλα κε (Παξάξηεκα Η, θεθ.4.5 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 

Β/2012) ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ 

ζηειερσζεί κε ην θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθή ιίζηα 

πξνζσπηθνχ θαη ζπκβνχισλ ηεο εηαηξίαο πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ε εηαηξία δηαζέηεη 

ηηο απαξαίηεηεο εηδηθφηεηεο. Να θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα εθπαίδεπζεο 

ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απνζηείξσζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ηνπ απνζηεηξσηηθνχ εμνπιηζκνχ φπνπ ζα δειψλεηαη θαη ζα πηζηνπνηείηαη φηη νη 

ρεηξηζηέο ησλ απνζηεηξσηψλ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηαιιήισο θαη είλαη ηθαλνί λα 

ρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη επαξθψο ηνπο απνζηεηξσηέο. 

- Οη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εθεδξηθφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ, πξνθεηκέλνπ λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ. 

- Πξνο δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο ζηελ πξψηε εβδνκάδα θάζε κήλα  λα πξνζθνκίδεη ζηνλ ππεχζπλν 

δηαρείξηζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ  βεβαίσζε απνζηείξσζεο φισλ ησλ 

απνβιήησλ ηεο πγεηνλνκηθή κνλάδαο πνπ έρεη επεμεξγαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν κήλα. 

- Ο αλάδνρνο πξέπεη, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ θαη ηειηθή δηάζεζε ησλ 

απνζηεηξσκέλσλ  λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008 θαη θαηά ISO 

14001:2004 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ MEA AEA 

1. Ζ κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο 

θαηαιιειφηεηαο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΤΑ νηθ. 

146163/8-5-2012 π.ρ. έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ). Σν πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ πνπ ιεηηνπξγεί ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

θαη εμεηδηθεπκέλν θαη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ 

ρνξεγεί ην ειιεληθφ θξάηνο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

2. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απνηέθξσζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί 

ηα πξνβιεπφκελα κέηξα, φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο, νξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ γηα ηελ 

πξφιεςε ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 22912/1117/2005 (ΦΔΚ 759 Β'/6-6-05) «Μέηξα θαη 

φξνη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 





απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ». 

3. Ζ κνλάδα απνηέθξσζεο λα ιεηηνπξγεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε ζεξκνθξαζία 

ησλ αεξίσλ πνπ εθιχνληαη θαηά ηε δηεξγαζία λα απμάλεηαη, κε ειεγρφκελν θαη 

νκνηνγελή ηξφπν θαη αθφκε θαη ππφ ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ζηνπο 850°C, 

κεηξνχκελε ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ή ζε άιιν αληηπξνζσπεπηηθφ ζεκείν ηνπ 

ζαιάκνπ θαχζεο φπσο νξίδεηαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα δχν 

ηνπιάρηζηνλ δεπηεξφιεπηα. Δάλ απνηεθξψλνληαη ΔΑΑΜ πνπ πεξηέρνπλ πάλσ απφ 

1% αινγνλνχρσλ νξγαληθψλ ελψζεσλ, εθθξαζκέλσλ ζε ριψξην, ε ζεξκνθξαζία 

πξέπεη λα απμάλεηαη ζηνπο 1100ν^ επί δχν δεπηεξφιεπηα ηνπιάρηζηνλ. 

4. Ζ κνλάδα απνηέθξσζεο λα είλαη εθνδηαζκέλε κε έλα ηνπιάρηζηνλ εθεδξηθφ 

θαπζηήξα, πνπ πξέπεη λα ηίζεηαη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία κφιηο ε ζεξκνθξαζία ησλ 

θαπζαεξίσλ πέζεη θάησ απφ ηνπο 850^ ή ηνπο 1100^ θαηά πεξίπησζε. Οη 

ζεξκνθξαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ θάζεσλ 

θαχζεο θαη γηα φζν ρξφλν ππάξρνπλ αθφκε ζην ζάιακν θαχζεο ΔΑΑΜ & ΜΔΑ κε 

απνηεθξσκέλα. 

5. Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηξφπν ψζηε λα 

απνιπκαίλεηαη εχθνια, λα εκπνδίδεηαη ε ρχδελ ηξνθνδνζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα 

παξεκπνδίδεηαη ε παξακφξθσζε ησλ δνρείσλ απνβιήησλ - φπνπ απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη - πξν ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην ζάιακν θαχζεο. 

6. Ζ κνλάδα απνηέθξσζεο πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά ζηαζεξή. 

7. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη 

ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν ζα αλαθέξεη ζεξκνθξαζία 

απνηέθξσζεο, ρξφλν παξακνλήο ησλ δεκηνπξγνπκέλσλ απαεξίσλ ζηελ παξαπάλσ 

ζεξκνθξαζία απνηέθξσζεο, απνδεθηή ζπζθεπαζία, απνδεθηή πεξηεθηηθφηεηα ησλ 

απνβιήησλ ζε πγξαζία, κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί αλά θχθιν εξγαζίαο λα δερηεί 

πξνο επεμεξγαζία ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο. 

8. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη έιεγρν 

θαη ζπλερή θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ απαεξίσλ ζην ζάιακν θαχζεο θαη 

κεηάθαπζεο ηνπ απνηεθξσηήξα. 

9. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη 

εκεξήζηα θαηαγξαθή ησλ απνβιήησλ πνπ απνηεθξψζεθαλ. 

10. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξαγκαηνπνηεί 

εηήζην έιεγρν ησλ ζεξκνκέηξσλ, καλνκέηξσλ θαη ινηπνχ θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ. 

11. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ζρέδην 

αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ. 

12. ηε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

ησλ πξνο απνηέθξσζε απνβιήησλ, γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο ζε ζεξκνθξαζία <5°C 

ζε θαηάιιεια ςπγεία, είηε ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, είηε ιφγν βιάβεο ηεο 

κνλάδαο απνηέθξσζεο, είηε ιφγσ αλαγθαίσλ έξγσλ ζπληήξεζεο. 

13. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί βηβιία θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηεο 

εγθαηάζηαζεο, κε βάζε ηα νπνία θαηαξηίδνπλ εηήζηα έθζεζε. 

14. Σα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλαιχζεσλ θαη κεηξήζεσλ ησλ δηελεξγνπκέλσλ ειέγρσλ, 

ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηα ζπλνδεπηηθά ησλ 

θνξηίσλ έγγξαθα, θπιάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε ζηα γξαθεία ηνπ ρψξνπ 

εγθαηάζηαζεο. Αληίγξαθν ηνπ ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ Αλαγλψξηζεο παξαδίδεη ν 

αλάδνρνο ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο. Αληίγξαθν ηνπ Δληχπνπ παξαδίδεη ν 

αλάδνρνο θαη ζην θνξέα επεμεξγαζίαο φπνπ νδεγνχληαη ηα απφβιεηα γηα 

απνηέθξσζε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ Τ.Μ., βεβαίσζε παξαιαβήο 

ηεο εθάζηνηε πνζφηεηαο πξνο επεμεξγαζία κεηά ηελ απνηέθξσζε, σο επίζεο 

ζρεηηθφ έληππν ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 





 

Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ 

Μολυςματικοφ Χαρακτιρα 

 ΕΑΑΜ 

 

ΚΙΛΟ 

 

44.503 

 

 

2 

Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα 

ΜΕΑ 

 

ΚΙΛΟ 

 

1.560 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 
Α/Α  

 
ΕΙΔΟ /  
ΤΠΗΡΕΙΑ  
  

 
Μονάδα  
Μζτρθςθσ  

 
Ποςότθτα  

 
Σιμι  
Μονάδασ  
χωρίσ 
ΦΠΑ  

 
υνολικι  
Σιμι 
Χωρίσ  
ΦΠΑ  

 
ΦΠΑ  

 
Σελικι 
Σιμι  
με ΦΠΑ  

 
Κωδικόσ – Σιμι 
Παρατθρθτθρίου 
Σιμϊν 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ΤΝΟΛΑ  
  

   

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

Α) ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Ρροσ (Ανακζτουςα Αρχι) : ______________________________  
Εκδότθσ : ____________________  
Τράπεηα:_______________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  
  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΘΣ  ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΔΣ ……….ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 
 ΓΙΑ………….. ΕΥΩ  
 Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ : 
 
α) (ε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου) 
Πνομα:………………… 
Επϊνυμο:………………. 
Ρατρϊνυμο:……………. 
Α.Φ.Μ……………………, Δ.Ο.Υ.  





  
β) (ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου - μεμονωμζνθσ εταιρίασ)  
Επωνυμία : ………………….. 
Ζδρα ……………  
Οδόσ ………….Αρικμόσ ……….. 
Τ.Κ. …………….  
Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
(ε  περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) : των Εταιριϊν  
Α) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Β) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
 
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 
και εισ ολόκλθρων υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ),  
 και μζχρι του ποςοφ των......................... ευρϊ, για τθ ςυμμετοχισ  ςτθ με 
αρικμό...................... Διακιρυξθ,  που αφορά ςτο διαγωνιςμό του ………….………………….., με 
θμερομθνία…………..,  με αντικείμενο «……………….….» και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα του 
ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ ……….........  
 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ  και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ 
να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Χρόνοσ Ιςχφοσ : Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) 
θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 
προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
 

 
Β) ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  
 
Ρροσ (Ανακζτουςα Αρχι) : ______________________________  
Εκδότθσ : ____________________  
Τράπεηα:_______________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  
  
 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ ....     
 ΓΙΑ………….. ΕΥΩ  
 Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ : 
 α) (ε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου) 
Πνομα:………………… 
Επϊνυμο:………………. 
Ρατρϊνυμο:……………. 
Α.Φ.Μ……………………, Δ.Ο.Υ.  
  
β) (ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου - μεμονωμζνθσ εταιρίασ)  





Επωνυμία : ………………….. 
Ζδρα ……………  
Οδόσ ………….Αρικμόσ ……….. 
Τ.Κ. …………….  
Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
(ε  περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) : των Εταιριϊν  
Α) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Β) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
 
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 
και εισ ολόκλθρων υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ),  
και μζχρι του ποςοφ των......................... ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό...................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό του ………….………………….., με 
θμερομθνία…………..,  με αντικείμενο «……………….….» και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα του 
ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... 
Διακιρυξι ςασ.  
 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ  και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ 
να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Χρόνοσ Ιςχφοσ :  Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου 
λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ,  ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ 
απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  
 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ρέδην ύκβαζεο  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

6θ ΤΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  ΗΠΕΙΡΟΤ  ΚΑΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ                                                                                                                                                             
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ υπ’ αρικμ.        /2017 

 

 

Αρ. Αποφ:       Α.Δ.Α:     

 

 

 

 

 

 

ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΡΣΑ 

 

ΚΑΙ 

ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ   «                            » 

 

Για Τπθρεςίεσ ……………… 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ: Συμβατικοφ Τιμιματοσ ……………€, πλζον ΦΡΑ …….% 
ιτοι  ……………€  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

 

 

 





ΑΘΟ 1 ΟΙΣΜΟΙ 

ΑΘΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ 3 ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

ΑΘΟ 4 ΑΜΟΙΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

ΑΘΟ 5 ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΑΘΟ 6 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΘΟ 7. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
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ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ.          /2017 

Στθν Άρτα  ςιμερα τθν   θν      του ζτουσ 2017, οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

 





Αφενόσ 

Το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ  που εδρεφει ςτθν Άρτα (Λόφοσ Ρεράνκθσ 1, Τ.Κ. 47100), και 

εκπροςωπείται νόμιμα από το Διοικθτι του Νοςοκομείου κ……………………………………………..  

νομίμωσ διοριςκζντοσ δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. …………………….. Απόφαςθ του Υπουργοφ 

Υγείασ   για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ  και  ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα 

ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 

και αφετζρου 

 

Θ εταιρεία με τθν επωνυμία «…………………………………………..» που εδρεφει ςτθν………………….    

Σ.Κ………………… ΣΗΛ: ………………………FAX:………………….., ζχει αρικμό φορολογικοφ 

μθτρϊου………………………   , υπάγεται ςτθ Δ.Ο.Υ.………………….: και εκπροςωπείται νόμιμα από 

τον κ……………………………………. με αρ. Α.Τ:…………………………………………… και θ οποία ςτο εξισ 

κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο ανάδοχοσ», 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ : 

1) Τθν υπ. αρικ…………………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για Υπθρεςίεσ  

«………………………………………..». 

2) Τθν   αρικ. πρωτ. …………………….προςφορά του αναδόχου, που υποβλικθκε ςτο πλαίςιο 

του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ. 

3) Τθν υπ. αρικ…………………. απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε 

το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον ανάδοχο 

 

υμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο ανάδοχοσ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ 

επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του 

αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 

ι τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ των Υπθρεςιϊν ςτον ανάδοχο ςχετικά με 

τθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν. 





Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, 

των τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Τπθρεςία:…………..: όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 

Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ημζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ τθσ Τπθρεςίασ (ΕΠΠΤ): Το αρμόδιο ςυλλογικό 

όργανο που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για 

τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ τθσ Υπθρεςίασ και τθν παραλαβι των 

υπθρεςιϊν (τμθματικι – οριςτικι). 

Παραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά τμιματα των υπθρεςιϊν που ο ανάδοχοσ κα 

παραδϊςει ι οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 

Προκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν 

να υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ 

Σφμβαςθ ωσ αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ 

εργάςιμθ θμζρα, θ προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν 

τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ. 

Προςφορά: θ  προςφορά του αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 

υμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 

αναδόχου, κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και 

περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α) τθ Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του 

αναδόχου. 

υμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ 

αμοιβισ που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν 

«…………………………………… ». 

Θ Υπθρεςία κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν  υπ’  αρικμ. …………τεχνοοικονομικι 

προςφορά του αναδόχου, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ΔΣ/…..……διακιρυξθσ και τθν 

υπ’ αρικμ.  ……………..απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 





Συγκεκριμζνα θ υπθρεςία περιλαμβάνει «………………………………………»  : 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ. Θ παραλαβι των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με 
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον ανάδοχο ανζρχεται ςτο ποςό 

των ………… ευρϊ και ……….. λεπτϊν (€), πλζον ΦΡΑ 24%  ιτοι ςυνολικά ………………… ευρϊ 

και  ………….λεπτϊν (……….). Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του 

αντικειμζνου τθσ παροφςασ, μετά από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν 

κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ 

τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, χωρίσ καμία 

περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Η πλθρωμι κα γίνεται με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υπθρεςιϊν  

Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν, με τθν 
ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία, που 
προβλζπεται ςτθν υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013, Τ. Α’) 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Toν  Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των 
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ 
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, 
τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
ε) Υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ 
μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΡΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ 
οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 3846/2010,άρκρο 
24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 
66Α/11-5-2010) 





ςτ) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΡΑ) υπζρ του Δθμοςίου, 
που παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν (άρκρο 36, 
παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
 
Ο ΦΠΑ θαηαβάιιεηε απφ ηελ ππεξεζία. 

 

Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν 

ςτακερά και δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι 

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των υπθρεςιϊν. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με 

αρικμό ………..……. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………………………….., ποςοφ ……………… ευρϊ 

(………… €) (5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του αναδόχου, χωρίσ τον 

φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά 

το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν 

οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι όλων των φάςεων των υπθρεςιϊν, φςτερα από 

τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον ανάδοχο ςε 

περίπτωςθ παράβαςθσ κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα 

τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ αυτοφ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται 

ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε 

παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν. 

2. Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ 

των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που 

προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

3. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο 

οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 

περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει 

ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 





4. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τισ 

υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ.  

5. Ο ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 

παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

6. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και 

ευκφνεσ, που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 

7. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται: α) ότι τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ, τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ            

β) ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

γ) ότι λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 

βίασ. 

Ο ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 

γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και 

επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 

αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 

απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ 

είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, διαφορετικά, με τθν 

πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΤΡΩΕΙ – ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ  

Α. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 

εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 

εντολζσ του Νοςοκομείου, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων 

υπόψθ των παρατάςεων. Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία 





περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί 

αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 

παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 

(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. Στον 

ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του 

για παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Β. Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, να 
αςκιςει προςφυγι μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 
οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραδοκεί οριςτικά το ςφνολο των 

υπθρεςιϊν, γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν 

λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι 

ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου, θ υπ’ αρικμ. ςυςτθμ. ……….  διακιρυξθ του ςχετικοφ 

διαγωνιςμοφ και θ υπ’ αρικμ. ςυςτθμ. ……. κατατεκείςα προςφορά του αναδόχου 

αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ 

αςάφειασ ι διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά 

προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 

1. Θ ςφμβαςθ. 2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι 4. Θ 

τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου.  

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι 

ςτοιχείο προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπϋ όψθ για τθν 

ερμθνεία των όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα 

ςφμβαςθ. 





Αντίκλθτοσ του αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο/θ……………….. κ. , ΤΚ 

…………….. τθλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 …………………  

Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον ανάδοχο  κα γίνεται ταχυδρομικά 

ςτθ διεφκυνςθ αυτι ι με φαξ. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ  και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που 

τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 

που κα υπογραφεί, με βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθύςεη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε, αξκόδηα 

είλαη ηα  πνιηηηθά θαη/ή δηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα ηεο πεξηθέξεηαο Άξηαο. 

 

ΣΕ ΡΙΣΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ςυνετάγθ το παρόν ςε δφο πρωτότυπα, ζνα (1) ζλαβε ο 

Ανάδοχοσ και  ζνα (1)  θ Ανακζτουςα Αρχι. 

  

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                                                                           ΣΟΤ Γ.Ν ΑΡΣΑ 
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