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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

 

Επωνυμία Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο 
Αλεξανδροφπολθσ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 6ο χλμ. Αλεξανδροφπολθσ – Κομοτθνισ, 
περιοχι «Δραγάνα»  

Ρόλθ Αλεξανδροφπολθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 68100 

Χϊρα GR (HELLAS) 

Κωδικόσ ΝUTS EL511 

Τθλζφωνο 2551353000/2551353421 

Φαξ 2551353409 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prosfores@pgna.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο  και ανικει ςτον Δθμόςιο τομζα (Ν.Ρ.Δ.Δ.) 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό, όπωσ αναφζρεται λεπτομερϊσ κατωτζρω (παρ. 1.4):  

Θ ςφμβαςθ ανατίκεται από Κεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΚΑΑ). 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) :www.pgna.gr κακϊσ και μζςω του προγράμματοσ Δι@φγεια.  

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 0846 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ των 
οικονομικϊν ετϊν 2018 και 2019  του Φορζα  
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι  θ παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ Α. των επικίνδυνων αποβλιτων αμιγϊσ 
μολυςματικοφ χαρακτιρα (ΕΑΑΜ) του Ρ.Γ.Ν. Ζβρου (Φορζασ Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ) και Β. των Μικτϊν 
Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΜΕΑ)  του Ρ.Γ.Ν. Ζβρου (Φορζασ Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ) . 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 90524400-0. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε για το ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν είτε για μζροσ αυτϊν. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 45.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 36.290,32€  ΦΡΑ : 8.709,68€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 3 μινεσ. 

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

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τιμισ. 

 

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: 

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 άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

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

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) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα 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 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
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τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςασ 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. 

τθσ υπ. αρικμ. Θ62/ΔΣ32/09-11-2018 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίνεται θ 
διενζργεια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο γραφείο Ρρομθκειϊν του Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ, τθν Ρζμπτθ 
10/01/2019 και ϊρα 12:00 (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ 
προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν ορίηεται θ Τρίτθ 08/01/2019 και ϊρα 14:30 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ που προςιλκαν για τθν αρχικι αποςφράγιςθ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, δφο 
(2) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των 
προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 
δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

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

Θ 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). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:  www.pgna.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 
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β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ 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. 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Ρ.Γ.Ν. ΕΒΟΥ 

 

 

Δ. ΑΔΑΜΙΔΘΣ 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

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. 

  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ]. 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ www.pgna.gr. Επίςθσ, τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

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. 

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 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 
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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, χωρίσ να 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.  

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.  
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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 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό.  
 
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. 
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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. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 
2.2.3.4. 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,  
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(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.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα 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  

2.2.3.5. 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  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. 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.  
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δεν απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να διακζτουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ οφείλουν – επί ποινι απόρριψθσ - να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
ςχετικό επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι 
προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Γενικό 
Εμπορικό Μθτρϊο ( Γ.Ε.ΜΘ.) Ειδικά, οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.8.1 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, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, 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 ). 

Ραράλλθλα, επί ποινι απόρριψθσ και για λόγουσ επίςπευςθσ των διαδικαςιϊν υπογραφισ τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ, ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κατατίκενται και τα κάτωκι αποδεικτικά μζςα των 
αναφερόμενων ςτο ΤΕΥΔ:  
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2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, 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. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

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  

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, 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. 
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γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. 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. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων . Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, 
για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει 
τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
κατάλογο των αντίςτοιχων ςυμβάςεων που εκτελζςτθκαν κατά τθν τελευταία τριετία, με αναφορά του 
αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου παραλιπτθ.  

Β.5. 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.6. 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.  
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Β.7. 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. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά 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 τθσ υπθρεςίασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 είτε (α) με 
αποςτολι μζςω εταιρίασ ταχυμεταφορϊν προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολ λο 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα 
του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει 
ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλοντ αι ταχυδρομικά 
οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από 
οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ . 
 
2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Ρροσ το Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ 

Ρροςφορά 

του (επωνυμία προςφζροντοσ) 

για τθν προμικεια: « (τίτλοσ διαγωνιςμοφ) » 

με ανακζτουςα αρχι το Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν (θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν, 
όπωσ αναγράφεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ) 
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2.4.2.3. Στον κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ αναγράφονται επίςθσ τα απαραίτθτα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).  

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.3  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο  οποίοσ περιζχει τα 
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε 
αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ  φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να 
καταςτεί τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ 
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου 
του άρκρου 2.4.2.2. 

2.4.2.4.  Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα , θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει 
ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι ( θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά 
ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που 
κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.. 

2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.  

2.4.2.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, 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.  

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  

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 αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα II), κακϊσ και τα ςχετικά αποδεικτικά μζςα των δθλουμζνων ςτο ανωτζρω ΤΕΥΔ., όπωσ 
περιγράφονται ςτθ Ραράγραφο 2.2.8.2. 

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 (εάν προβλζπεται).  

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

2.4.4 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

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  Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 
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των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται ςτθ παροφςα διακιρυξθ. 

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι των υπθρεςιϊν δίνεται  ςε ευρϊ.  

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 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 

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 ςτθ παροφςα διακιρυξθ.  

2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν 
είκοςι (120) θμερϊν 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, 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. 

2.4.7 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 φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο 
φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ 
και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.6. (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 
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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) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) 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. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο  

Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ 
και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, είναι δυνατι δε θ 
παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ,  
ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

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 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και 
ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο ι ςτο 
πρϊτο και τελευταίο φφλλο εάν υπάρχει διατρθτικό μθχάνθμα. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 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. Οι φάκελοι των 
οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο 
όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, κα αποςφραγιςτοφν ςτθν ίδια 
ςυνεδρίαςθ. Ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με 
τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του 
Νοςοκομείου, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

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 ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 
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υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων  

3.2 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, με 
κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται με 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 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.  

 3.3 Δλζηάζεηο  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμε νο οικονομικό 
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ . H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθ σ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.  

3.4 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο – Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο 

 

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 ΦΡΑ, 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 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.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ.  

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.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ 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 δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 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 

4.4.1. Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ προμθκευτισ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
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προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

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 ανάδοχοσ 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. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

   Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ 
υποβολισ του τιμολογίου του αναδόχου και τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Τεχνικισ 
Επίβλεψθσ & Ραρακολοφκθςθσ, που κα οριςτεί από τθ Διοίκθςθ και μετά τθν κεϊρθςθ του ςχετικοφ 
χρθματικοφ εντάλματοσ από τθν Υπθρεςία του Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ςτο Ν. Ζβρου και 
κατά  βάςθ του άρκρου 18 του Ν. 2469/1997. Αντικείμενο τθσ Επιτροπισ Τεχνικισ Επίβλεψθσ & 
Ραρακολοφκθςθσ είναι θ επίβλεψθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, 
κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ  τθσ καλισ κακθμερινισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων του 
Ρ.Γ.Ν.Α. από αυτόν. Επιπροςκζτωσ θ εν λόγω Επιτροπι Τεχνικισ Επίβλεψθσ & Ραρακολοφκθςθσ 
υπογράφει και το πρακτικό ποιοτικισ & πλιρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων 
για το χρονικό διάςτθμα που ηθτείται θ πλθρωμι.  
 
   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 βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 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 επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ  2% Υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ, Υπουργείου Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (άρκρο 3 
του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134Α /18-06-2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ. 77 παρ.1 Ν 
3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/02-03-2011) 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) θ παροχι υπθρεςιϊν δεν παραςχεκεί με ευκφνθ του αντιςυμβαλλόμενου φορζα. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Επίςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ: 
Από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, εφόςον 
δεν προςζλκει για να υπογράψει τθν ςφμβαςθ που κα προκφψει από τθν παροφςα διακιρυξθ. 
Από τθν παροφςα ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, εφόςον δεν πλθροί 
επακριβϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και παραβιάηει κατϋ επανάλθψθ αυτζσ όπωσ αυτό προκφπτει 
φςτερα από ςχετικι αυτοψία των αρμοδίων οργάνων. 
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ επιβάλλονται ςωρευτικά, με απόφαςθ του Δ.Σ του Ρ.Γ.Ν.Α οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 
Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από αντίςτοιχουσ διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου 
τομζα. 
Καταλογιςμόσ ςε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου τθσ διαφοράσ τιμισ, κακϊσ και άλλων πρόςκετων 
δαπανϊν, που τυχόν κα προκφψουν από τθν ανάκεςθ των εργαςιϊν ςε άλλο ςυντθρθτι, με βάςθ τθν 
απόφαςθ του Δ.Σ του Νοςοκομείου. 
 Θ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ) με βάςθ τθν οποία ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ οποία 
πρζπει να είναι απολφτωσ αιτιολογθμζνθ, κοινοποιείται ςτον ανάδοχο με διαδικαςία εγγράφου 
επιδόςεωσ. 
 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο προμθκευτισ 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), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), 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. 

 

6. Αληηθείκελν ύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ προσ υπογραφι ςφμβαςθσ αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ των επικίνδυνων 
αποβλιτων υγειονομικισ μονάδοσ, ιτοι των αμιγϊσ μολυςματικοφ χαρακτιρα (ΕΑΑΜ) και των μεικτϊν 
επικίνδυνων αποβλιτων (ΜΕΑ) του Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ, όπωσ αναλυτικά αυτοί αναφζρονται ςτο 
Ραράρτθμα Ι και ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ παροχισ υπθρεςιϊν όπωσ 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ αποτελοφν τα ελάχιςτα αναγκαία χαρακτθριςτικά τθσ 
υπθρεςίασ που απαιτοφνται, προκειμζνου αυτι να προςδιοριςκεί αντικειμενικά με τρόπο που να 
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, είναι δε απαράβατοι και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ 
προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ. 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ  ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  (ΕΑΥΜ)  

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ:  

 

Α.  Συλλογι και μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλιτων Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ), από τον ψυκτικό 
κάλαμο του Νοςοκομείου, ςε ςτακερι μονάδα επεξεργαςίασ με τθ μζκοδο τθσ αποςτείρωςθσ. 

 

Β. Συλλογι και μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλιτων Μικτϊν Επικίνδυνων Αποβλιτων  (ΜΕΑ), από τον 
ψυκτικό κάλαμο του Νοςοκομείου, ςτθν ςτακερι μονάδα επεξεργαςίασ με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ. 

 

Τα απόβλθτα χαρακτθρίηονται ςαφϊσ με κακοριςμζνθ ςιμανςθ, ανάλογα με τθν κατθγορία τουσ. Θ 
ξεχωριςτι ςυλλογι των ΕΑΥΜ πραγματοποιείται από το προςωπικό τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ, ςτο 
ςθμείο παραγωγισ τουσ, τθν ςτιγμι που παράγονται. Θ ςυλλογι και θ προςωρινι αποκικευςθ των 
αποβλιτων ςτον κατάλλθλο ψυκτικό κάλαµο του Νοςοκοµείου εκτελείται µε τθν ευκφνθ του 
Νοςοκοµείου και ςφµφωνα µε τισ προβλζψεισ τθσ ιςχφουςασ νοµοκεςίασ (ΦΕΚ 1537/τ.ϋΒ/2012). Τα 
διαχωριςμζνα απόβλθτα τοποκετοφνται  ςε κατάλλθλουσ διακριτοφσ υποδοχείσ - περιζκτεσ, (ανάλογα με 
τθν κατθγορία ΕΑΑΜ, ΜΕΑ,) ςυγκεκριμζνου χρϊματοσ και χαρακτθριςτικϊν ανάλογα με τθ φφςθ τουσ και 
τθν επεξεργαςία ςτθν οποία πρόκειται να υποβλθκοφν.  

 

Θ διαχείριςθ των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ κα γίνει ςφµφωνα µε τθν αρικ. οικ. 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Βϋ/2012) 
και τα Ραραρτιµατα αυτισ, κακϊσ και κάκε άλλθ ιςχφουςα διάταξθ διαχείριςθσ των Επικίνδυνων 
Αποβλιτων Υγειονοµικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ), ϊςτε να διαςφαλίηεται ζνα υψθλό επίπεδο προςταςίασ τθσ 
ανκρϊπινθσ υγείασ και του περιβάλλοντοσ Tεχνικζσ    προδιαγραφζσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ 
αποτζφρωςθσ των επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων όπωσ προβλζπονται ςτο παράρτθμα 1 κεφ. 4.2 
παράγραφο 4.2.1 τθσ ΚΥΑ οικ.146163/2012 και οι   τεχνικζσ  προδιαγραφζσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου 
τθσ αποςτείρωςθσ των ΕΑΑΜ όπωσ προβλζπονται ςτο παράρτθμα 1 , κεφ.4.3 παράγραφο 4.3.1 τθσ ΚΥΑ 
οικ.146163/2012. 
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ΜΕΟΣ Αϋ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ, ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΔΙΑ 
ΤΘΣ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘΣ.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΡΑΑΓΟΜΕΝΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΑΑΜ 
ΤΙΜΘΝΟΥ 

 

21.000 Kg 

 

 

Θ διαχείριςθ των Επικίνδυνων  Αποβλιτων Υγειονομικισ Μονάδασ (ΕΑΥΜ) Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ) 
κα πραγματοποιείται, ςε ςτακερι μονάδα επεξεργαςίασ -μόνιμθ εγκατάςταςθ - του αναδόχου. 

Ωσ επεξεργαςία των ΕΑΑΜ κακορίηεται θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ ςε υγρι ι ξθρι κερμικι ςε κλειςτό 
ςφςτθμα ζτςι ϊςτε αυτά να εξομοιωκοφν όςον αφορά το μικροβιακό τουσ φορτίο με τα οικιακά 
απορρίμματα, με ςκοπό να διατίκενται τελικά μετά τθν επεξεργαςία τουσ χωρίσ προβλιματα ςτουσ 
χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ των κοινϊν απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ι υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) .  

Εφαρμογι μεκόδου απολφμανςθσ με χριςθ απολυμαντικϊν ουςιϊν δεν γίνεται αποδεκτι, ανεξαρτιτωσ 
επιπζδου βακτθριακισ μόλυνςθσ των ιδίων των αποβλιτων. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά του τα παρακάτω νομίμωσ κεωρθμζνα για το γνιςιο 
του αντιγράφου. 

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ αποςτείρωςθσ.  
2. Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αποςτείρωςθσ ςφμφωνα με τθν νζα KYA 146163/2012.  
3. Αςφάλεια αςτικισ  και περιβαλλοντικισ ευκφνθσ  για τθν εγκατάςταςθ αποςτείρωςθσ. 
4. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ.  
5. Απαιτείται θ κατά ISO ι TUV πιςτοποίθςθ τισ αναδόχου εταιρείασ και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

τθσ. 
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘΣ ΝΑ ΥΡΟΒΛΘΘΟΥΝ ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΙΨΘΣ ΤΑ ΡΑΑΚΑΤΩ: 

 

1. Θ επεξεργαςία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλλθλθ μονάδα  αποςτείρωςθσ ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα 1 κεφ.4 τθσ ΚΥΑ  οικ.146163/2012 και ν α κατατεκεί Υπεφκυνθ διλωςθ που ρθτά να 
δθλϊνει ότι θ μονάδα επεξεργαςίασ είναι ςφμφωνι με τισ τεχνολογίεσ που αναφζρονται ςτθν ΚΥΑ 
146163/2012 όπωσ ιςχφει ςιμερα κακϊσ και τθν ΚΥΑ 62952 (ΦΕΚ 4326/τ.Β/30-12-2016).  

2. Για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αποςτείρωςθσ των ΕΑΑΜ πρζπει να πλθροφνται οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: α)Τεμαχιςμόσ των αποβλιτων πριν τθν αποςτείρωςθ ςτον ίδιο χϊρο όπου κα γίνει 
αυτι,  που κα ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ αποςτείρωςθσ, αλλά και ςτθ μείωςθ του 
όγκου τουσ. β) Τα εκπεμπόμενα απαζρια και τα παραγόμενα υγρά μετά τθν αποςτείρωςθ κα 
πρζπει να απομακρφνονται ι να υποβάλλονται ςε επεξεργαςία κατά τρόπο που δεν κα δθμιουργεί 
πρόβλθμα ςτθ δθμόςια υγεία και  το περιβάλλον. γ) Οι ςτακερζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ 
πρζπει να διακζτουν ειδικζσ εγκαταςτάςεισ για τθν επεξεργαςία των ΕΑΑΜ οι οποίεσ κα 
βρίςκονται εντόσ κατάλλθλα διαμορφωμζνου κτιριακοφ χϊρου 

3. Τεχνικά φυλλάδια τθσ εταιρίασ καταςκευισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ 
ΕΙΑ πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα ι εκτυπϊςεισ από επίςθμεσ τοποκεςίεσ του 
καταςκευαςτι ςτο διαδίκτυο, θ ακριβισ θλεκτρονικι διεφκυνςθ των οποίων πρζπει να δθλϊνεται 
ςτθν προςφορά ι να προκφπτει ςαφϊσ από τα υποβλθκζντα ςτοιχεία. Ρρζπει επίςθσ να είναι 
αυτά που χρθςιμοποιεί ο οίκοσ καταςκευισ του προϊόντοσ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ προϊκθςθσ 
των πωλιςεων του ςτισ αγορζσ (Ιδιωτικζσ και του Δθμοςίου) του ενδιαφζροντοσ του.  

4. Να υποβλθκεί υπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου 
υπογραφισ όπου κα αναφζρονται οι εγκαταςτάςεισ ςτθν Ελλάδα ι ανά τον κόςμο όπου 
λειτουργοφν μθχανιματα με επιτυχία του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου. 
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5. Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου 
υπογραφισ,   όπου κα αναφζρεται ο εξοπλιςμόσ  αποςτείρωςθσ  αποβλιτων που κα χρθςιμοποιεί  
ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ όπου κα προκφπτει θ χϊρα καταγωγισ του 
εξοπλιςμοφ και θ αξιοπιςτία του. Θ αξιοπιςτία του κφριου τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν επεξεργαςία των ΕΙΑ αποδεικνφεται με υποβολι πελατολογίου του 
καταςκευαςτι όπου κα περιλαμβάνονται οι πελάτεσ που ζχουν προμθκευτεί και λειτουργιςει 
παρόμοιο εξοπλιςμό με αυτόν που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6. Ζγγραφθ διλωςθ ι επιςτολι  του νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου των 
κλιβάνων αποςτείρωςθσ οποφ κα δθλϊνει ότι οι αποςτειρωτζσ που λειτουργοφν ςτθν εν λόγο 
μονάδα είναι ςφμφωνοι με το STAAT IΙΙ. (Ραραρτθμα 1 , κεφ.4 , παράγραφοσ 4.3.1 τθσ ΚYA  
οικ.146163/2012).  

7.  Θεωρθμζνο αντίγραφο τθσ ετιςιασ απολογιςτικισ ζκκεςθσ των τριϊν προθγουμζνων ετϊν,  Λίςτα 
των υγειονομικϊν μονάδων με τισ οποίεσ ζχει ςυνεργαςτεί θ μονάδα αποςτείρωςθσ με ςτόχο να 
εξακριβωκεί θ εμπειρία τθσ ςτον χϊρο.  

8. Για τθσ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ΕΑΑΜ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει Ζγγραφα που να 
αποδεικνφεται ότι πλθρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740, 12347 (παράρτθμα 1, παράγραφοσ 4.3.1 
τθσ  ΚYA οικ.146163/2012 )   

9. Τα επεξεργαςμζνα (αποςτειρωμζνα) να τοποκετοφνται ςε ανκεκτικοφσ υποδοχείσ κίτρινου 
χρϊματοσ. Εξωτερικά των υποδοχζων αυτϊν, εμφανϊσ και με ανεξίτθλα γράμματα να 
αναγράφεται θ φράςθ «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», κακϊσ και θ ονομαςία του φυςικοφ ι νομικοφ 
προςϊπου επεξεργαςίασ, θ ονομαςία  τθσ  ΥΜ και θ θμερομθνία επεξεργαςίασ. Τα 
«Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», οδθγοφνται ςτον τελικό  αποδζκτθ με ειδικό για το ςκοπό αυτό όχθμα 
και ξεχωριςτά από τα οικιακά  απόβλθτα. ( Ραράρτθμα 1 , κεφ 4 , παράγραφοσ 4.3.3 τθσ ΚYA 
οικ.146163/2012 . 

10. Υπεφκυνθ διλωςθ που να δθλϊνεται ότι ο ανάδοχοσ κα επιλθφκεί τθσ διαχείριςθσ του τελικοφ 
προϊόντοσ ,ότι με δικι του ευκφνθ κα μεταφζρει το τελικό προϊόν ςτον πλθςιζςτερο ΧΥΤΑ ι ςε 
άλλο χϊρο όπου κα επιτρζπεται θ διάκεςθ τςυ και ότι ςε κάκε περίπτωςθ θ μεταφορά και θ 
τελικι διάκεςθ των επεξεργαςμζνων ΕΙΑ κα γίνεται βάςει τθσ  ΚΥΑ οικ.146163/2012. 

11. Βεβαίωςθ τελικοφ αποδζκτθ του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδζχεται τα αποςτειρωμζνα απόβλθτα προσ 
διάκεςθ ι άδεια απόρριψθσ αποβλιτων ςτο οικείο  ΧΥΤΑ.  

12. Άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ ςτερεϊν μθ επικίνδυνων αποβλιτων προσ το οικείο ΧΥΤΑ των 
αποβλιτων που ζχουν υποςτεί τθν διαδικαςία τθσ αποςτείρωςθσ ι ςφμβαςθ με αδειοδοτθμζνθ 
εταιρία που κα εκτελζςει το ζργο αυτό.  

13. Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει Βεβαίωςθ από τθν αρμόδια 
υπθρεςία ότι τα τελικϊσ αποςτειρωμζνα απορρίμματα διατίκενται ςτο οικεία ΧΥΤΑ ςε κίτρινουσ 
περιζκτεσ όπου εμφανϊσ αναγράφεται  θ φράςθ «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», κακϊσ και θ ονομαςία 
του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου επεξεργαςίασ, θ ονομαςία  τθσ  υγειονομικισ μονάδασ και θ 
θμερομθνία επεξεργαςίασ. ( Ραράρτθμα 1 , κεφ 4 , παράγραφοσ 4.3.3 τθσ ΚΥΑ οικ.146163/2012) 

14. Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να ελζγχει τθν αποςτειρωτικι διαδικαςία με τθν 
χριςθ βιολογικϊν δεικτϊν τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ που εφαρμόηεται κατά τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ (ΕΝ ISO 11138). Να υποβλθκεί ζγγραφο ςτο οποίο να αποδεικνφεται ότι οι δείκτεσ 
που χρθςιμοποιοφνται από τον ανάδοχο είναι ςφμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (ΕΝ ISO 
11138  (Ραράρτθμα 1, παράγραφοσ 4.3.1. τθσ ΚYA οικ.146163/2012) 

15. Να γίνεται απολφμανςθ  των  μζςων  με  τα  οποία μεταφζρονται τα  απόβλθτα και  των  
αποκθκευτικϊν χϊρων αυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275−99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 
1276−98. ( Ραράρτθμα 1 , κεφ 4 , παράγραφοσ 4.3.2 τθσ ΚYA οικ.146163/2012) Να κατατεκοφν οι 
πιςτοποιιςεισ των απολυμαντικϊν. 

16. Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ 146163/2012 άρκρο 4 παράγραφοσ 4.5 τα εργοςτάςια επεξεργαςίασ κα 
πρζπει να αποδεικνφουν ότι ζχουν ςτελεχωκεί με το κατάλλθλο εξειδικευμζνο προςωπικό. Να 
κατατεκεί αναλυτικι λίςτα προςωπικοφ και ςυμβοφλων τθσ εταιρίασ που να αποδεικνφει ότι θ 
εταιρία διακζτει τισ απαραίτθτεσ ειδικότθτεσ. Να κατακζςει πιςτοποιθτικά θ ζγγραφα 
εκπαίδευςθσ των χειριςτϊν του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ αποςτείρωςθσ από τον καταςκευαςτι 
του αποςτειρωτικοφ εξοπλιςμοφ  όπου κα δθλϊνεται και κα πιςτοποιείται ότι οι χειριςτζσ του 
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αποςτειρωτι/ων ζχουν εκπαιδευτεί καταλλιλωσ και είναι ικανοί να χειριςτοφν  αποτελεςματικά  
και επαρκϊσ τουσ αποςτειρωτζσ. 

17. Οι μονάδεσ επεξεργαςίασ αποςτείρωςθσ πρζπει να διακζτουν εφεδρικό αποςτειρωτικό εξοπλιςμό 
για τθν επεξεργαςία των Επικίνδυνων Αποβλιτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν (ΕΑΑΜ) προκειμζνου να 
μθν παρεμποδίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ διαχείριςθσ, ςε περίπτωςθ βλάβθσ του βαςικοφ 
εξοπλιςμοφ.  

18. Ιχνθλαςιμότθτα: Ρρζπει να διαςφαλίηεται θ ιχνθλαςιμότθτα του ιατρικοφ αποβλιτου , εκτόσ 
Υγειονομικισ Μονάδασ , ςε πραγματικό χρόνο. Θ ιχνθλαςιμότθτα πρζπει να διαςφαλίηεται ςε όλα 
τα ςτάδια (ςυλλογι, μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ , αποκικευςθ , τελικι επεξεργαςία , 
τελικι διάκεςθ). Ο ανάδοχοσ πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει ςτθν προςφορά του τον τρόπο που 
διαςφαλίηει τθν κάλυψθ των παραπάνω (φωτογραφίεσ εξοπλιςμοφ , εκτυπϊςεισ λογιςμικοφ) και 
ότι οι ποςότθτεσ ΕΑΑΜ που παραδόκθκαν από τθν Υγειονομικι Μονάδα παραδόκθκαν ςτθ 
μονάδα για αποςτείρωςθ. Ρροτιμάται  θ ψθφιακι τεκμθρίωςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ των 
αποβλιτων εκτόσ τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ ςε πραγματικό χρόνο.  
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα διαχωριςμοφ των αποβλιτων ανά 
Υγειονομικι Μονάδα. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει ςτθν προςφορά του 
τον τρόπο που εξαςφαλίηει και ελζγχει τθν απαίτθςθ αυτι ςε πραγματικό χρόνο.    

19. Βεβαίωςθ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία του μθχανιματοσ αποςτείρωςθσ ότι ο κλίβανοσ  μπορεί να 
διαχειριςτεί (και) υγρά απόβλθτα ΕΑΑΜ ςε πιςτοποιθμζνα μπιτόνια 10-30λίτων . 

 

ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΗΘΤΘΜΑΤΑ  

 

Θ αποτελεςματικότθτα επίτευξθσ τθσ αποςτείρωςθσ μολυςματικϊν απορριμμάτων μπορεί να ελεγχκεί 
Μικροβιολογικά από το Νοςοκομείο όποτε κρικεί ςκόπιμο με τθν χριςθ Βιολογικϊν δεικτϊν, παρουςία 
των  Νοςθλευτϊν  Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων, ςτο χϊρο επεξεργαςίασ του αναδόχου.  

Τθν ίδια διαδικαςία ζχουν τθν δυνατότθτα να ηθτιςουν και οι αρμόδιοι υπάλλθλοι τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ, υπεφκυνοι για τθ λειτουργία του ΧΥΤΑ μζςω πιςτοποιθμζνου εργαςτθρίου, και το κόςτοσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ ελζγχου κα βαρφνει τθν εταιρεία του αναδόχου. Θ δειγματολθψία και ο 
ζλεγχοσ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ αποςτείρωςθσ γίνονται από εξειδικευμζνο και διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο. Το πρότυπο ελζγχου που ακολουκείται είναι το ΕΛΟΤ EN ISO 11138.01. 

 

ΡΟΣΩΙΝΘ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ ΕΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ  

 

Θ αποκικευςθ κα πρζπει απαραιτιτωσ να ακολουκεί τα όςα ορίηει θ ΚΥΑ 146163/2012 και ςυγκεκριμζνα 
παράρτθμα 1 άρκρο 3 παράγραφοσ 3.1.2, 3.1.3 . 

 

Θ αποκικευςθ των ΕΑΑΜ  ςτθν ΥΜ να  γίνεται ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ, 
επαρκοφσ  χωρθτικότθτασ και ςε ςυνκικεσ που δεν επιτρζπουν τθν αλλοίωςθ των αποβλιτων. Στο χϊρο 
αυτό, πρζπει να υπάρχει ευκρινισ ςιμανςθ με τον όρο Επικίνδυνα Απόβλθτα και το διεκνζσ ςφμβολο του 
μολυςματικοφ και επικίνδυνου. 

 

Για το Ρ.Γ.Ν. Ζβρου – Νοςθλευτικι Μονάδα Αλεξανδροφπολθσ ΔΕΝ Απαιτείται να παραχωρθκεί 
ψυκτικόσ κάλαμοσ. Θ ΥΜ διακζτει δικό τθσ ψυκτικό κάλαμο (ςτακερι καταςκευι) .  

ΜΕΤΑΦΟΑ   ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) 

 

Θ αποκομιδι των αποβλιτων  (ΕΑΑΜ)   κα πρζπει να εκτελείται  από το χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ 
(ψυκτικό κάλαμο) του Νοςοκομείου, κάκε 5  θμζρεσ κακϊσ θ ποςότθτα των ΕΑΑΜ  υπερβαίνει τα 500  

ΑΔΑ: ΨΩΡΡ4690Ω3-Σ9Ο
18PROC004281845 2018-12-28



 

Σελίδα 30 

κιλά, μζςοσ θμεριςιοσ  όροσ  ποςότθτασ ΕΑΑΜ  220  κιλά (αλλά και ςυχνότερα  ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
τθσ ΥΜ. αν αυτό ηθτθκεί ).   

H αποκομιδι κα γίνεται παρουςία του Υπευκφνου Διαχείριςθσ  Αποβλιτων τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ που κα ορίςει ο ίδιοσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν άμεςθ και ακριβι ηφγιςθ των αποβλιτων κατά τθν παραλαβι τουσ, να 
φζρει  διακριβωμζνθ ηυγαριά ι θ ηφγιςθ να γίνεται ςε δθμόςια γεφυροπλάςτιγγα (βιομθχανικοφ 
ηυγιςτικοφ) ι τθν περίπτωςθ να παραχωριςει ψυκτικό κάλαμο κατάλλθλων διαςτάςεων εφοδιαςμζνο 
με θλεκτρονικά ηυγιςτικά ςτοιχεία (ςφμφωνα με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ) 

Θ Υγειονομικι Μονάδα κα παραδίδει ςτον ανάδοχο τα ΕΙΑ κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα ςφμφωνα με τθν 
ΚΥΑ και τον κϊδικα ADR.Τα ΕΑΥΜ  κα μεταφζρονται ςτο φορτθγό ψυγείο από τουσ ειδικοφσ ψυκτικοφσ 
καλάμουσ τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ από προςωπικό του Αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με τοφσ υπευκφνουσ διαχείριςθσ των ΕΑΥΜ για τθ ςυμπλιρωςθ του 
ςυνοδευτικοφ Εντφπου Αναγνϊριςθσ για τθν ςυλλογι και μεταφορά επικινδφνων αποβλιτων ςφμφωνα με  
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι «Γενικζσ  Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων» , κεφ.6 
, παράγραφοσ 6.2 τθσ  ΚΥΑ  οικ.146163. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζςει για το ζργο τθσ διαχείριςθσ των  αποβλιτων   πιςτοποιθμζνα κατά ADR 
και ΑΤ φορτθγά ψυγεία μεταφοράσ  ΕΑΥΜ. Τ α  ο χ ι μ α τ α  μ ε τ α φ ο ρ ά σ  π ρ ζ π ε ι  ν α  π λ ι ρ ο φ ν  
τ ο υ σ  ό ρ ο υ σ  κ α ι  τ ι σ  π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ζ σ  ς φ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  π α ρ ά ρ τ θ μ α  1  ,  
π α ρ ά γ ρ α φ ο σ  2 . 2 . 4  τ θ σ  Κ Y A  ο ι κ . 1 4 6 1 6 3 / 2 0 1 2  .   

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΡΛΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ: 

1. Ο ψυκτικόσ κάλαμοσ πρζπει να είναι επαρκοφσ χωρθτικότθτασ (ανάλογθσ με το μζγεκοσ τθσ ΥΜ), να 
φζρει ςτθν πόρτα του το διεκνζσ ςφμβολο του μολυςματικοφ και επικινδφνου και τον όρο Επικίνδυνα 
Απόβλθτα. 

2. Θ καταςκευι του καλάμου πρζπει να είναι από υλικά υψθλισ ανκεκτικότθτασ με αντοχι ςτθν 
οξείδωςθ. 

3. Ο κάλαμοσ πρζπει είναι βαμμζνοσ εξωτερικά και εςωτερικά, με υψθλισ αντοχισ χρϊματα. 
4. Ο κάλαμοσ να διακζτει αντιολιςκθτικό δάπεδο με κατάλλθλο υπόςτρωμα (μεταλλικό ι βιομθχανικοφ 

τφπου) για ενίςχυςθ του δαπζδου. Να υπάρχει μόνωςθ. 
5. Ο κάλαμοσ να φζρει μεταλλικι πόρτα, θ οποία κλείνει αεροςτεγϊσ, με εξωτερικό διακόπτθ για τθν 

ενεργοποίθςθ του εςωτερικοφ φωτιςμοφ ι να υπάρχει εςωτερικό ςφςτθμα φωτιςμοφ με αδιάβροχεσ 
λυχνίεσ οι οποίεσ να τίκενται ςε λειτουργία άμεςα με το άνοιγμα τθσ πόρτασ. 

6. Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ, πρζπει να αποτελείται από ζναν εξωτερικό πίνακα, μεταλλικό, για τθ ςωςτι 
λειτουργία και τον ζλεγχο του ψυκτικοφ καλάμου. Ο πίνακασ, πρζπει να διακζτει ζνα ρυκμιηόμενο 
κερμοςτάτθ, μια μικροαυτόματθ αςφάλεια, και ζναν ρευματολιπτθ βιομθχανικοφ τφπου, ςτεγανό. Το 
ςφςτθμα ψφξθσ πρζπει να είναι αυτόνομο, με ψυκτικι μονάδα ςυντιρθςθ και να διακζτει όλα τα 
απαραίτθτα εξαρτιματα για τθ ςωςτι και αυτόματθ λειτουργία του. 

7. Ο κάλαμοσ να διακζτει πόμολο αςφαλείασ για άνοιγμα και από το εςωτερικό του. 
8. Στο χϊρο αποκικευςθσ εντόσ τα ΕΑΑΜ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνα και ςε δεφτερο υποδοχζα, 

του ίδιου χρϊματοσ με τον αρχικό για  πλιρθ ςτεγανότθτα, ϊςτε να αποτρζπονται τυχόν διαρροζσ 
 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΤΩΝ  ΕΑΑΜ  

Να πλθροφν τισ εξισ απαιτιςεισ : 

1. Να είναι κατάλλθλα και εφοδιαςμζνα με πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ  ADR, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ  104/1999 όπωσ τροποποιικθκε από τισ  διατάξεισ  τθσ  κοινισ  υπουργικισ 
απόφαςθσ 19403/1388/08/2008 και ιςχφει, εφόςον  απαιτείται. 

2. Να φζρουν κατάλλθλθ  ςιμανςθ, το διεκνζσ ςιμα κινδφνου το οποίο να επιδεικνφεται ςε εμφανζσ 
ςθμείο. 

3. Να είναι  κατάλλθλου μεγζκουσ ςφμφωνα  με  τον Κ.Ο.Κ . 
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4. Κατ’ ελάχιςτον, να είναι  τελείωσ κλειςτά, ςτεγανά, να ζχουν δυνατότθτα ψφξθσ ≤8 οC, να μθ φζρουν  
μθχανιςμό ςυμπίεςθσ, να επιτρζπουν αςφαλι μεταφορά,  να μποροφν να πλζνονται  και  να 
απολυμαίνονται εφκολα και να διακζτουν  διευκολφνςεισ για  τθν  ατομικι  προςταςία  του οδθγοφ 
και των χειριςτϊν. 

5. Να υπάρχει  διάφραγμα μεταξφ  τθσ  καμπίνασ  του οδθγοφ  και  του  ςϊματοσ   του  οχιματοσ που να 
διαςφαλίηει τθν  αςφάλεια  διατιρθςθσ του   φορτίου ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ. 

6. Να υπάρχει χωριςτό  διαμζριςμα για τον εξοπλιςμό ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
7. Να διακζτουν κατάλλθλο προςτατευτικό ιματιςμό, εργαλεία και  απολυμαντικό μαηί με τουσ ειδικοφσ  

δείκτεσ  για ςυλλογι  και εξζταςθ των  υγρϊν διαρροϊν. 
8. Να ζχουν βιβλίο καταγραφισ των ςτοιχείων με τισ βάρδιεσ  των μεταφορζων  αποβλιτων. 
9. Να μθν χρθςιμοποιοφνται για μεταφορά άλλων υλικϊν ι αποβλιτων. 
10. Να κακαρίηονται και  να απολυμαίνονται  μετά το πζρασ κάκε εκφόρτωςθσ  ςτισ εγκαταςτάςεισ των 

αποδεκτϊν,  ϊςτε  να  διατθροφνται ςε άριςτθ υγειονομικι κατάςταςθ.   
11. Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων πρόκειται να ςυνεργαςτεί με μεταφορικι εταιρία για τθν εκτζλεςθ 

μζρουσ του ζργου τθσ μεταφοράσ των αποβλιτων τότε απαιτείται να κατατεκεί και θ μεταξφ τουσ 
ςφμβαςθ. 

 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει βεβαίωςθ αποδοχισ των αποβλιτων του Νοςοκομείου από τθν 
μονάδα επεξεργαςίασ των αποβλιτων . Στθν βεβαίωςθ αυτι πρζπει να αναγράφεται θ μζκοδοσ 
επεξεργαςίασ , το είδοσ των αποβλιτων προσ επεξεργαςία και θ προζλευςθ των αποβλιτων.  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά του τα παρακάτω δικαιολογθτικά και 
πιςτοποιθτικά νομίμωσ κεωρθμζνα για το γνιςιο του αντιγράφου: 

 

1. Διαπεριφερειακι άδεια για ςυλλογι-μεταφορά επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν 
ΚΥΑ 
146163,  τ.Β./1537/8-5-12  «Μζτρα  και  Προι  για  τθ  Διαχείριςθ  Αποβλιτων  Υγειονομικϊν  
Μονάδων»  όπου πρζπει να περιλαμβάνονται οι περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των οποίων κα 
εκτελεςτεί το ζργο. 

2. Ριςτοποιθτικά ΑΤ όπου κα πιςτοποιείται ικανότθτα ψφξθσ των ψυκτικϊν μθχανθμάτων των 
φορτθγϊν ψυγείων. 

3. Ζγγραφα όπου κα αναγράφεται θ ςυμμόρφωςθ του φορτθγοφ ψυγείου ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 
ADR για τθν ςφννομθ οδικι μεταφορά επικινδφνων ιατρικϊν αποβλιτων. 

4. Απαιτείται  θ κατά ISO ι TUV πιςτοποίθςθ τισ αναδόχου εταιρείασ και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
τθσ. 

5. Άδεια κυκλοφορίασ των Οχθμάτων Μεταφοράσ ΕΙΑ όπου ςαφϊσ να αναφζρεται θ χριςθ τουσ για 
μεταφορά ΕΙΑ. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ προςκόμιςθ 
ςτοιχείων τουλάχιςτον δφο (2) Οχθμάτων Μεταφοράσ ΕΙΑ πιςτοποιθμζνα κατά ADR. . 

6. Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου 
υπογραφισ, του νόμιμου κατόχου τθσ άδεια μεταφοράσ ΕΙΑ, ςτθν οποία να δθλϊνεται όχι κα παρζχει 
τουλάχιςτον δφο (2) αδειοδοτθμζνα οχιματα μεταφοράσ ΕΙΑ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ότι 
δζχεται να εκτελζςει τo ζργο ςφμφωνα μα τουσ όρουσ τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ.146163/2102 «Μζτρα  και 
Προι για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων » και ότι κα διακζτει το απαιτοφμενο 
προςωπικό και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
ΚΥΑ Αρικμ. οικ.146163/2012. 

7. Ριςτοποιθτικά επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά 
των αποβλιτων κακϊσ και τo αποδεικτικό για τθ ςχζςθ εργαςίασ των οδθγϊν με τθν εταιρία 
(αναγγελίασ πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ, και ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου) Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
εκτζλεςθσ του ζργου απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων κατ ελάχιςτον δφο οδθγϊν που φζρουν τα 
ανωτζρω πιςτοποιθτικά. 

8. Ζγγραφα που να αποδεικνφουν τθν προχπθρεςία του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ςτο 
αντικείμενο τθσ μεταφοράσ των ΕΙΑ 
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9. Πλεσ ςι διαδικαςίεσ τθσ ςυλλογισ και μεταφοράσ να τθροφν τα προβλεπόμενα ςτθν Αρικμ. 
οικ.146163/2102 «Μζτρα  και Προι για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων »  

10. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νόμιμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ με αςφαλιςτικι εταιρία για 
αςφάλιςθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ και κάλυψθ ηθμιϊν προσ τρίτουσ και το περιβάλλον. Θ αςφάλεια να 
καλφπτει όλα τα ςτάδια διαχείριςθσ των αποβλιτων, από τθ ςυλλογι μζχρι τθν αποτζφρωςθ ι τθν 
αποςτείρωςθ τουσ και για το ςφνολο τθσ περιοχισ εντόσ τθσ οποία δραςτθριοποιείται θ εταιρία 

11. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο των 2 φορτθγϊν που κα εκτελζςουν το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΑΜ και 
ΜΕΑ 

 

Για τισ οδικζσ μεταφορζσ των ΕΑΥΜ εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν ADR. Ο οδθγόσ που εκτελεί τθ 
μεταφορά πρζπει να είναι κάτοχοσ του ιςχφοντοσ πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR, 
αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν. 

Τα οχιματα μεταφοράσ ΕΑΥΜ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με άδεια κυκλοφορίασ φορτθγϊν ΙΧ ςφμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από τθν ΥΑ 11383/840/2007 «Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ φορτθγϊν ιδιωτικισ 
χριςθσ ςε κατόχουσ άδειασ ςυλλογισ – μεταφοράσ επικίνδυνων αποβλιτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπωσ 
τροποποιικθκε από τθν ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Βϋ 948). 

Σε περίπτωςθ ςυνδυαςμζνθσ μεταφοράσ (π.χ. όταν μζροσ τθσ μεταφοράσ εκτελείται οδικϊσ και μζροσ 
αυτισ δια καλάςςθσ – ςθμείωςθ: Κ. Υγείασ Σαμοκράκθσ), τα απόβλθτα κα πρζπει να μεταφζρονται με 
τρόπο ϊςτε να ακολουκείται το ςφνολο των απαιτιςεων που αφοροφν τα επιμζρουσ τμιματα τθσ 
μεταφοράσ και ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 405/96 ΦΕΚ 272 Αϋ «Κανονιςμόσ φόρτωςθσ εκφόρτωςθσ διακίνθςθσ 
και παραμονισ επικίνδυνων ειδϊν ςε λιμζνεσ και μεταφορά αυτϊν δια καλάςςθσ»  που αφορά τθ δια 
καλάςςθσ μεταφορά επικίνδυνων φορτίων όπωσ παρατίκεται θ κατάταξθ των επικίνδυνων ειδϊν ςτθν 
οποία τα μολυςματικά είδθ αναφζρονται ωσ κλάςθ 6.2 ενϊ ςτο άρκρο 41 προβλζπεται  «όλα τα κζματα 
που ςχετίηονται με τθ μεταφορά ειδϊν κλάςθσ 6.2 κα ρυκμίηονται από τισ Υγειονομικζσ Αρχζσ » . 

Κατά τθ μεταφορά, τα ΕΑΑΜ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνα και ςε δεφτερο υποδοχζα, του ίδιου 
χρϊματοσ με τον αρχικό για τθ πλιρθ ςτεγανότθτα, ϊςτε να αποτρζπονται τυχόν διαρροζσ. 

 

ΜΕΟΣ Βϋ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ    
ΜΟΝΑΔΑΣ  (ΜΕΑ) ΔΙΑ ΤΘΣ ΑΡΟΤΕΦΩΣΘΣ . 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΡΑΑΓΟΜΕΝΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΜΕΑ ΤΙΜΘΝΟΥ 

1.100 kgr 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Ωσ επεξεργαςία των ΜΕΑ κακορίηεται θ μζκοδοσ τθσ αποτζφρωςθσ: Θ κερμικι επεξεργαςία αποβλιτων, 
με ι χωρίσ ανάκτθςθ τθσ κερμότθτασ που εκλφεται κατά τθν καφςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αποτζφρωςθσ αποβλιτων με οξείδωςθ, κακϊσ και άλλων τεχνικϊν κερμικϊν επεξεργαςιϊν όπωσ τθσ 
πυρόλυςθσ τθσ αεριοποίθςθσ ι τθσ τεχνικισ πλάςματοσ, εφόςον οι ουςίεσ που προζρχονται από τθν 
επεξεργαςία αυτι, ςτθ ςυνζχεια, αποτεφρϊνονται. 

Τα  ΜΕΑ κα ςυςκευάηονται ςε χαρτοκυτία με εςωτερικι πλαςτικι επζνδυςθ τφπου HOSPITAL BOX (των 
οποίων θ μεγαλφτερθ διάςταςθ - ςτερεά διαγϊνιοσ του κυτίου - δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 
75cm) και τα οποία κα είναι ςυςκευαςμζνα ςε πλαςτικι κόκκινθ ςακοφλα από ςυνκετικό υλικό, πλθν PVC 
των οποίων το πάχοσ και θ μθχανικι αντοχι κα εγγυάται τθν αδιαπερατότθτα και τθ ςτεγανότθτα τθσ 
ςυςκευαςίασ. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ  

Οι τεχνικζσ    προδιαγραφζσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αποτζφρωςθσ των επικίνδυνων  
αποβλιτων τθσ υγειονομικισ Μονάδασ,  προβλζπονται ςτο παράρτθμα 1 κεφ.4.2 παράγραφο 4.2.1 τθσ 
ΚYA οικ.146163/2012. 

Να κατατεκεί Υπεφκυνθ διλωςθ που ρθτά να δθλϊνει ότι θ μονάδα επεξεργαςίασ είναι ςφμφωνι με τισ 
τεχνολογίεσ που αναφζρονται ςτθν ΚΥΑ 146163/2012 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1. Άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ 
2. Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ 
3. Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ για τθν εγκατάςταςθ αποτζφρωςθσ 
4. Θ μονάδα αποτζφρωςθσ πρζπει να ακολουκεί ςυγκεκριμζνο διάγραμμα  λειτουργίασ, το οποίο κα 

αναφζρει κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, χρόνο παραμονισ των δθμιουργοφμενων απαερίων ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, αποδεκτοί  τφποι ςυςκευαςίασ, αποδεκτι 
περιεκτικότθτα των αποβλιτων ςε υγραςία, μζγιςτο φορτίο που μπορεί  ανά  κφκλο  εργαςίασ να 
δεχτεί ο ςυγκεκριμζνοσ κατά περίπτωςθ εξοπλιςμόσ. (παραρτθμα 1 , παράγραφοσ 4.2.2)  

5. Να πραγματοποιεί ζλεγχο και ςυνεχι  καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ των απαερίων ςτο κάλαμο 
καφςθσ και μετάκαυςθσ του αποτεφρωτιρα παράρτθμα 1 , παράγραφοσ 4.2.2) 

6. Θ μονάδα αποτζφρωςθσ θ οποία κα επεξεργαςτεί τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλθτα  πρζπει να 
είναι πιςτοποιθμζνθ  κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001  για τθν αποτζφρωςθ αυτϊν. 

7. Για τισ μονάδεσ αποτζφρωςθσ επιπλζον να υποβλθκεί: Διλωςθ του φορζα επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ, 
ΜΕΑ για τθν τελικι διάκεςθ των υπολειμμάτων καφςθσ  

 

ΡΟΣΩΙΝΘ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ ΕΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Θ αποκικευςθ κα πρζπει απαραιτιτωσ να ακολουκεί τα όςα ορίηει θ ΚΥΑ 146163/2102 και ςυγκεκριμζνα 
παράρτθμα 1 άρκρο 3 παράγραφοσ 3.1.2, 3.1.3 . 

Θ αποκικευςθ  ΜΕΑ ςτθν ΥΜ  να γίνεται ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ, επαρκοφσ  
χωρθτικότθτασ και ςε ςυνκικεσ που δεν κα επιτρζπουν τθν αλλοίωςθ των αποβλιτων. Ιςχφουν τα γενικά 
χαρακτθριςτικά των χϊρων αποκικευςθσ όπωσ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 3.1.1 και 3.1.2 τθσ ΚΥΑ 
146163/2012. 

Στο χϊρο αυτό, πρζπει να υπάρχει ευκρινισ ςιμανςθ με τον όρο Επικίνδυνα Απόβλθτα και το διεκνζσ 
ςφμβολο του μολυςματικοφ και επικίνδυνου. 

Για το Νοςοκομείο: ΡΓΝΕ – Φορζασ Αλεξανδροφπολθσ   ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραχωριςει 
ψυκτικό κάλαμο τουλάχιςτον      2. 000 λίτρων.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν άμεςθ και ακριβι ηφγιςθ των αποβλιτων κατά τθν παραλαβι τουσ, να 
παραχωριςει ψυκτικό κάλαμο κατάλλθλων διαςτάςεων εφοδιαςμζνο με θλεκτρονικά ηυγιςτικά 
ςτοιχεία ι να φζρει  διακριβωμζνθ ηυγαριά ι θ ηφγιςθ να γίνεται ςε δθμόςια γεφυροπλάςτιγγα 
(βιομθχανικοφ ηυγιςτικοφ).  

 

ΜΕΤΑΦΟΑ ΜΕΑ ΕΚΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Ο  ανάδοχοσ πρζπει να διακζςει για το ζργο τθσ διαχείριςθσ των  αποβλιτων   πιςτοποιθμζνα κατά ADR και ΑΤ 
φορτθγά ψυγεία μεταφοράσ  ΕΑΥΜ. Τα οχιματα μεταφοράσ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ 
ςφμφωνα με το παράρτθμα 1 , παράγραφοσ 2.2.4 τθσ ΚYA οικ.146163/2012 .  

Συγκεκριμζνα  Τα οχιματα  μεταφοράσ των  ΜΕΑ  πρζπει να πλθροφν τισ εξισ απαιτιςεισ: 

 

 Να είναι κατάλλθλα και εφοδιαςμζνα με πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ  ADR, ςφμφωνα με τισ 
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διατάξεισ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ  104/1999 όπωσ τροποποιικθκε από τισ  διατάξεισ  
τθσ  κοινισ  υπουργικισ απόφαςθσ 19403/1388/08/2008 και ιςχφει, εφόςον  απαιτείται. 

 Να φζρουν κατάλλθλθ  ςιμανςθ, το διεκνζσ ςιμα κινδφνου το οποίο να επιδεικνφεται ςε 
εμφανζσ ςθμείο. 

 Να είναι  κατάλλθλου μεγζκουσ ςφμφωνα  με  τον Κ.Ο.Κ . 

 Κατ’ ελάχιςτον, να είναι  τελείωσ κλειςτά, ςτεγανά, να ζχουν δυνατότθτα ψφξθσ ≤8 οC, να 
μθ φζρουν  μθχανιςμό ςυμπίεςθσ, να επιτρζπουν αςφαλι μεταφορά,  να μποροφν να 
πλζνονται  και  να απολυμαίνονται εφκολα και να διακζτουν  διευκολφνςεισ για  τθν  ατομικι  
προςταςία  του οδθγοφ και των χειριςτϊν. 

  Να υπάρχει  διάφραγμα μεταξφ  τθσ  καμπίνασ  του οδθγοφ  και  του  ςϊματοσ   του  
οχιματοσ που να διαςφαλίηει τθν  αςφάλεια  διατιρθςθσ του   φορτίου ςε περίπτωςθ 
ςφγκρουςθσ. 

  Να υπάρχει χωριςτό  διαμζριςμα για τον εξοπλιςμό ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

  Να διακζτουν κατάλλθλο προςτατευτικό ιματιςμό, εργαλεία και  απολυμαντικό μαηί με 
τουσ ειδικοφσ  δείκτεσ  για ςυλλογι  και εξζταςθ των  υγρϊν διαρροϊν. 

  Να ζχουν βιβλίο καταγραφισ των ςτοιχείων με τισ βάρδιεσ  των μεταφορζων  αποβλιτων. 

  Να μθν χρθςιμοποιοφνται για μεταφορά άλλων υλικϊν ι αποβλιτων. 

  Να κακαρίηονται και  να απολυμαίνονται  μετά το πζρασ κάκε εκφόρτωςθσ  ςτισ 
εγκαταςτάςεισ των αποδεκτϊν,  ϊςτε  να  διατθροφνται ςε άριςτθ υγειονομικι κατάςταςθ   

  Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων πρόκειται να ςυνεργαςτεί με μεταφορικι εταιρία για τθν 
εκτζλεςθ μζρουσ του ζργου τθσ μεταφοράσ των αποβλιτων τότε απαιτείται να κατατεκεί και θ 
μεταξφ τουσ ςφμβαςθ. 

 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει βεβαίωςθ αποδοχισ των αποβλιτων του Νοςοκομείου από τθν 
μονάδα επεξεργαςίασ των αποβλιτων . Στθν βεβαίωςθ αυτι πρζπει να αναγράφεται θ μζκοδοσ 
επεξεργαςίασ , το είδοσ των αποβλιτων προσ επεξεργαςία και θ προζλευςθ των αποβλιτων.  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά του τα παρακάτω δικαιολογθτικά και πιςτοποιθτικά 
νομίμωσ κεωρθμζνα για το γνιςιο του αντιγράφου: 

 Διαπεριφερειακι άδεια για ςυλλογι-μεταφορά επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν 
ΚΥΑ 
146163,  τ.Β./1537/8-5-12  «Μζτρα  και  Προι  για  τθ  Διαχείριςθ  Αποβλιτων  Υγειονομικϊν  
Μονάδων»  όπου πρζπει να περιλαμβάνονται οι περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των οποίων κα 
εκτελεςτεί το ζργο. 

 Ριςτοποιθτικά ΑΤ όπου κα πιςτοποιείται ικανότθτα ψφξθσ των ψυκτικϊν μθχανθμάτων των 
φορτθγϊν ψυγείων. 

 Ζγγραφα όπου κα αναγράφεται θ ςυμμόρφωςθ του φορτθγοφ ψυγείου ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 
ADR για τθν ςφννομθ οδικι μεταφορά επικινδφνων ιατρικϊν αποβλιτων. 

 Απαιτείται  θ κατά ISO ι TUV πιςτοποίθςθ τισ αναδόχου εταιρείασ και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
τθσ. 

 Άδεια κυκλοφορίασ των Οχθμάτων Μεταφοράσ ΕΙΑ όπου ςαφϊσ να αναφζρεται θ χριςθ τουσ για 
μεταφορά ΕΙΑ. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ προςκόμιςθ 
ςτοιχείων τουλάχιςτον δφο (2) Οχθμάτων Μεταφοράσ ΕΙΑ πιςτοποιθμζνα κατά ADR. . 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου 
υπογραφισ, του νόμιμου κατόχου τθσ άδεια μεταφοράσ ΕΙΑ, ςτθν οποία να δθλϊνεται όχι κα παρζχει 
τουλάχιςτον δφο (2) αδειοδοτθμζνα οχιματα μεταφοράσ ΕΙΑ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ότι 
δζχεται να εκτελζςει τo ζργο ςφμφωνα μα τουσ όρουσ τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ.146163/2102 «Μζτρα  και 
Προι για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων » και ότι κα διακζτει το απαιτοφμενο 
προςωπικό και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
ΚΥΑ Αρικμ. οικ.146163/2012. 

 Ριςτοποιθτικά επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά 
των αποβλιτων κακϊσ και τo αποδεικτικό για τθ ςχζςθ εργαςίασ των οδθγϊν με τθν εταιρία 
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(αναγγελίασ πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ, και ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου) Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
εκτζλεςθσ του ζργου απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων κατ ελάχιςτον δφο οδθγϊν που φζρουν τα 
ανωτζρω πιςτοποιθτικά. 

 Ζγγραφα που να αποδεικνφουν τθν προχπθρεςία του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ςτο 
αντικείμενο τθσ μεταφοράσ των ΕΙΑ 

 Πλεσ οι διαδικαςίεσ τθσ ςυλλογισ και μεταφοράσ να τθροφν τα προβλεπόμενα ςτθν Αρικμ. 
οικ.146163/2102 «Μζτρα  και Προι για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων »  

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νόμιμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ με αςφαλιςτικι εταιρία για 
αςφάλιςθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ και κάλυψθ ηθμιϊν προσ τρίτουσ και το περιβάλλον. Θ αςφάλεια να 
καλφπτει όλα τα ςτάδια διαχείριςθσ των αποβλιτων, από τθ ςυλλογι μζχρι τθν αποτζφρωςθ ι τθν 
αποςτείρωςθ τουσ και για το ςφνολο τθσ περιοχισ εντόσ τθσ οποία δραςτθριοποιείται θ εταιρία 

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο των 2 φορτθγϊν που κα εκτελζςουν το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΑΜ και 
ΜΕΑ 

 

Για τισ οδικζσ μεταφορζσ των ΕΑΥΜ εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν ADR. Ο οδθγόσ που εκτελεί τθ 
μεταφορά πρζπει να είναι κάτοχοσ του ιςχφοντοσ πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR, 
αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν. 

 

Τα οχιματα μεταφοράσ ΕΑΥΜ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με άδεια κυκλοφορίασ φορτθγϊν ΙΧ ςφμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από τθν ΥΑ 11383/840/2007 «Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ φορτθγϊν ιδιωτικισ 
χριςθσ ςε κατόχουσ άδειασ ςυλλογισ – μεταφοράσ επικίνδυνων αποβλιτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπωσ 
τροποποιικθκε από τθν ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Βϋ 948). 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ  

Θ ανάδοχοσ εταιρεία αποδζχεται να τελεί υπό τθν εποπτεία του Υπεφκυνου Διαχείριςθσ Αποβλιτων 
(Υ.Δ.Α.Υ.Μ) ι τθσ Επιτροπισ που κα οριςκεί από το Νοςοκομείο για τθν επίβλεψθ τθσ διαδικαςίασ 
διαχείριςθσ των επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων, και τθν τιρθςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων. 

Κατά τθ διαδικαςία αποκομιδισ απαιτείται  τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνοδευτικοφ Εντφπου Αναγνϊριςθσ των 
ΕΑΥΜ, τθν καταμζτρθςθ των Ε.Α. για τθν παραλαβι τουσ προσ μεταφορά εκτόσ Νοςοκομείου, 
(πιςτοποιθτικό ηφγιςθσ παραλαβισ και μεταφοράσ ΕΑΥΜ).Θ καταμζτρθςθ των αποβλιτων κα γίνεται 
παρουςία των υπευκφνων που κα οριςκεί από το Νοςοκομείο, τισ θμζρεσ και ϊρεσ που κα επιςκζπτεται 
το όχθμα μεταφοράσ. 

Για  τθν άμεςθ και ακριβι ηφγιςθ των αποβλιτων και για τθν αποφυγι οποιαδιποτε αμφιςβιτθςθσ ο 
ΥΔΑΥΜ  ι θ Επιτροπι μπορεί να προβεί ςε επιμζρουσ ελζγχουσ για τθν αντιπαραβολι των ςτοιχείων (π.χ 
ςε δθμόςια γεφυροπλάςτιγγα ςε περίπτωςθ που θ ηφγιςθ γίνεται με διακριβωμζνθ  ηυγαριά ) και τα ζξοδα 
ηφγιςθσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο 

Θ ανάδοχοσ εταιρεία κα ςυμμορφϊνεται απόλυτα ςτισ υποδείξεισ και ςυςτάςεισ για τθν καλφτερθ, 
αποτελεςματικότερθ και αςφαλζςτερθ εκτζλεςθ του ζργου. 

Ο ανάδοχοσ κα τελεί υπό τθν εποπτεία τθσ τριμελισ επιτροπισ του Νοςοκομείου για τθν επίβλεψθ τθσ 
διαδικαςίασ διαχείριςθσ των Επικίνδυνων Ιατρικϊν Αποβλιτων κακϊσ και τθν τιρθςθ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων.Σε περίπτωςθ που το ζργο εκτελείται πλθμμελϊσ (αποδεδειγμζνα με αναφορζσ, 
παρατθριςεισ κλπ.) το Νοςοκομείο ζχει τθν δυνατότθτα να καταςτιςει τον ανάδοχο ζκπτωτο με τισ 
ανάλογεσ κυρϊςεισ. 

Σε περίπτωςθ χριςθσ των οχθμάτων μεταφοράσ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και για μεταφορά ΑΕΑ, να αποδεικνφεται ι 
να τεκμθριϊνεται ότι αυτό είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ τθσ ADR.  
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ΜΕΟΣ Γϋ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
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Για τθν εξαςφάλιςθ παραδεκτϊν ςυνκθκϊν υγιεινισ και αςφάλειασ απαιτείται θ ανάπτυξθ ενόσ 
προγράμματοσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ, το οποίο κα ςτθρίηεται ςτο ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ, τθν 
εκπαίδευςθ και το ςυνεχι ζλεγχο και κα ζχει ωσ ςτόχο τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των άμεςων και 
ζμμεςων κινδφνων. 

Οι εργαςίεσ διαχείριςθσ των ΕΑΥΜ,  ςτερεϊν και υγρϊν, πρζπει να γίνονται από τθν ανάδοχο εταιρεία 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα μζτρα αςφάλειασ, όπωσ  αυτά κακορίηονται από τθν υφιςτάμενθ 
νομοκεςία, τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ, ζτςι ϊςτε ςε 
κανζνα ςτάδιο των εργαςιϊν να μθν τίκεται ςε κίνδυνο υγεία και θ αςφάλεια των εργαηομζνων, θ 
Δθμόςια Υγεία και παράλλθλα να αποφεφγεται θ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ. 

Θ ςωςτι διαχείριςθ των ιατρικϊν αποβλιτων προχποκζτει τθν εφαρµογι προγραµµάτων κατάλλθλθσ και 
ςυςτθµατικισ εκπαίδευςθσ ςτουσ εργαηόµενουσ, τθν προµικεια εξοπλιςµοφ για τθν προςταςία τουσ και 
τθν εφαρµογι προγράµµατοσ αςφάλειασ τθσ εργαςίασ, που να περιλαµβάνει τον εµβολιαςµό, τθν 
προφφλαξθ από τθν ζκκεςθ ςε επικίνδυνουσ παράγοντεσ και τθν ιατρικι παρακολοφκθςθ.  

Οι εργαηόμενοι που κα ςυμμετζχουν  ςε τζτοιεσ διαδικαςίεσ, πρζπει να είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν και να 
εκτιμοφν  όλουσ  τουσ  πικανοφσ  κίνδυνουσ, ϊςτε να λαμβάνουν τα κατάλλθλα µζτρα για τθν αποτροπι 
τθσ ζκκεςθσ ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ ι τουλάχιςτον τθν ζκκεςθ ςε αςφαλι επιτρεπτά όρια. 

Θ ανάδοχοσ εταιρεία οφείλει να καταρτίςει ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε περίπτωςθ διαςποράσ του 
μεταφερόμενου φορτίου. Για το ςκοπό αυτό πρζπει να διακζτει επαρκι εξοπλιςμό κακαριςμοφ και 
απολφμανςθσ που κα περιγράφεται ςτο αναλυτικό ςχζδιο που ζχει ιδθ υποβλθκεί ςτθν αδειοδοτοφςα 
αρχι. 

Θ ανάδοχοσ εταιρεία υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθλεφωνικά το Νοςοκομείο ςε περίπτωςθ 
διαςποράσ των ΕΑΥΜ κατά τθ ςυλλογι ι μεταφορά τουσ ακολοφκωσ υποχρεοφται άμεςα να ειδοποιιςει 
τθν Υπθρεςία Ρεριβάλλοντοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ  και τθ Διεφκυνςθ  Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ 
Σχεδιαςμό τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, περιγράφοντασ το ςυμβάν, τισ ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθν αςτοχία, 
τισ τυχόν περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τθν τυχόν επιβάρυνςθ ςτθν υγεία φυςικϊν προςϊπων, τθ μζκοδο 
κακαριςμοφ τθσ περιοχισ και τον τρόπο επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων που 
διαςπάρκθκαν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

     
    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

4η ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ 

ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 

Γιεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 9ο χλμ. Αλεξανδπούποληρ – Κομοτηνήρ 

Α.Φ.Μ:   999387835 

Γ.Ο.Τ: Αλεξανδπούποληρ 

Σηλέφωνο: 25513-53423 

Fax: 25513-53409 

 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΘ ΥΡϋΑΙΘ. ………/2019 

Συνολικισ Αξίασ: ……………………….€ πλζον το ΦΡΑ (24%) 
Με αντικείμενο τθ διαχείριςθ τθν αποκομιδι, μεταφορά και επεξεργαςία/διάκεςθ των επικίνδυνων 
αποβλιτων αμιγϊσ μολυςματικοφ χαρακτιρα (ΕΑΑΜ) και μικτϊν επικίνδυνων αποβλιτων (ΜΕΑ) του 
Ρ.Γ.Ν. Ζβρου  (φορζασ Αλεξανδροφπολθσ)  του Ρ.Γ.Ν Ζβρου-φορζασ Αλεξ/πολθσ 

Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ Φορζασ :  ……………/0 ΑΔΑ:  ……………………………… 

 

     Στθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα ………………………… θμζρα …………………………. , οι υπογεγραμμζνοι, αφ ενόσ 
μεν ο κ. ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΘΣ Διοικθτισ του Ρ.Γ.Ν.Ε., εκπροςωπϊντασ νόμιμα με αυτι του τθν ιδιότθτα 
το Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Ζβρου – Φορζασ Νοςοκομείο Αλεξ/πολθσ και αφετζρου θ εταιρεία 
………………………………………………………….. , Δ/νςθ …………..…………………………… ,ΤΚ …………………… 
………………………………, ΤΘΛ: …………………………… FAX: ……………………………… ΑΦΜ …………………………. , ΔΟΥ: 
…………………………………… νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τον …………………………………………………………………, 
ζχοντασ υπόψθ : 

1. To N. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
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Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, άρκρο 118. 
2. Το Ρ.Δ.  80/2016 (ΦΕΚ 145/Ά/05-08-2016). 

3. Τθν υπ.αρικμ. 27/2018 Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθ διαχείριςθ των 
επικίνδυνων αποβλιτων υγειονομικισ μονάδοσ, ιτοι των αμιγϊσ μολυςματικοφ χαρακτιρα (ΕΑΑΜ) 
και των μικτϊν επικίνδυνων αποβλιτων (ΜΕΑ) 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΘΣΑΝ και ΑΡΟΔΕΧΘΘΚΑΝ τα παρακάτω : 

 

      Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ανακζτει ςτον δεφτερο των ςυμβαλλομζνων, ο οποίοσ για ςυντομία κα 
ονομάηεται ςτο εξισ «Ανάδοχοσ», τθν υπθρεςία τθσ αποκομιδισ, μεταφοράσ και επεξεργαςίασ/διάκεςθσ 
των επικίνδυνων αποβλιτων αμιγϊσ μολυςματικοφ χαρακτιρα (ΕΑΑΜ) και μικτϊν επικίνδυνων 
αποβλιτων (ΜΕΑ) του Ρ.Γ.Ν. Ζβρου  (φορζασ Αλεξανδροφπολθσ) του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ 
Νοςοκομείου Ζβρου - Φορζασ Νοςοκομείο Αλεξ/πολθσ, όπωσ περιγράφονται  ςτθν υπ.αρικμ.27/18 
Διακιρυξθ κακϊσ και ςτθν προςφορά του προμθκευτι, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, με τουσ κατωτζρω όρουσ τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα: 

 
 
 
 
ΑΘΟ 1ο : ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
 
   Θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί κα ιςχφει για τρεισ (3) μινεσ από ……………….. ζωσ ……………………………… για 
τθν κάλυψθ των υφιςτάμενων-άμεςων αναγκϊν του Νοςοκομείου.  Θ ςφμβαςθ είναι δυνατόν να λυκεί και 
πριν τθν λιξθ τθσ εφόςον από Δθμόςια Υπθρεςία για τθν υπθρεςία αυτι υπογραφεί ςφμβαςθ ι από το 
αρμόδιο Υπουργείο ι από τθ Υ.ΡΕ. Μακεδονίασ και Θράκθσ, κατόπιν διαγωνιςμοφ. 

ΑΘΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
   Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ αποκομιδι, μεταφορά και επεξεργαςία/διάκεςθ των Μεικτϊν 
Επικίνδυνων Νοςοκομειακϊν Αποβλιτων (ΜΕΑ) και των επικίνδυνων αποβλιτων αμιγϊσ μολυςματικοφ 
χαρακτιρα (ΕΑΑΜ) του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Ζβρου - Φορζασ Νοςοκομείο Αλεξ/πολθσ 
ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν ιςχφουςα Νομοκεςία και ςτουσ όρουσ τθσ υπ.αρικμ. 27/18 Διακιρυξθσ. 
   Τα ανωτζρω ςτο εξισ κα καλοφνται «υπθρεςίεσ διαχείριςθσ ΜΕΑ» και «υπθρεςίεσ διαχείριςθσ ΕΑΑΜ» , 
τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω ςτο Ραράρτθμα Ι ςφμφωνα με τθν προςφορά του αναδόχου 
ςτθν οποία αναφζρονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ και θ οποία προςφορά 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφβαςθσ.   
    
ΑΘΟ 3ο : ΤΟΡΟΣ & ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ – ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
 

  Θ παροχι, ο τόποσ κακϊσ και ο τρόποσ παροχισ τθσ εν λόγω προμικειασ, κα πραγματοποιείται 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπ.αρικμ. 27/18 Διακιρυξθσ και με τουσ όρουσ τθσ Τεχνικισ προςφοράσ του 
προμθκευτι, τα οποία κακίςτανται παραρτιματα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

  Σε περίπτωςθ που θ παροχι υπθρεςίασ, εκτελείται πλθμμελϊσ (αποδεδειγμζνα με αναφορζσ, 
παρατθριςεισ κλπ.) το Νοςοκομείο ζχει τθν δυνατότθτα να καταςτιςει τον προμθκευτι ζκπτωτο με τισ 
ανάλογεσ κυρϊςεισ. 

  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 Ι τθσ Διακιρυξθσ.  

  Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. 
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  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 επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.  

 

 

 

ΑΘΟ 4ο : ΡΛΘΩΜΘ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ 
 

Το ςυνολικό τίμθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ………………………………..€ πλζον ΦΡΑ 
,ιτοι …………………………………..€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, ειδικότερα για τθν διαχείριςθ ΕΑΑΜ 
ανζρχεται ςτο ποςό των …………………………………..€ πλζον 24% ΦΡΑ για τθν κάλυψθ ποςοτιτων 
…………………………… κιλϊν, ιτοι ………………………….€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ  και για τθν διαχείριςθ 
ΜΕΑ ανζρχεται ςτο ποςό των …………………………€ πλζον 24% ΦΡΑ για τθν κάλυψθ ποςοτιτων 
…………………….. κιλϊν, ιτοι …………………………€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ , ςφμφωνα με τθν οικονομικι 
προςφορά του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νομίμων κρατιςεων και εξόδων.  

Θ τιμι κιλοφ περιλαμβάνει τθν διαχείριςθ (ςυλλογι, μεταφορά και τθν τελικι επεξεργαςία/διάκεςθ 
τουσ) των Μεικτϊν Επικίνδυνων Νοςοκομειακϊν Αποβλιτων (ΜΕΑ) ςε ςτακερι μονάδα επεξεργαςίασ με 
τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ και των επικίνδυνων αποβλιτων αμιγϊσ μολυςματικοφ χαρακτιρα (ΕΑΑΜ) ςε 
ςτακερι μονάδα επεξεργαςίασ με τθ μζκοδο τθσ αποςτείρωςθσ. Θ τιμι κιλοφ (………………….€/ανά κιλό για 
τα ΜΕΑ και ………………………€/ανα κιλό για τα ΕΑΑΜ) περιλαμβάνει όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και 
τα ζξοδα μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ του εξοπλιςμοφ και το ςφνολο των επιβαρφνςεων εκτόσ του 
ΦΡΑ. 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί, το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υπθρεςιϊν και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ παραλαβισ των υπθρεςιϊν με 
ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του προμθκευτι. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 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., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
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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 επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ μετά τθσ αφαίρεςθ του ΦΡΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου 
ποςοφ υπζρ τρίτων. 
 
γ)Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
350, παρ. 3, Ν. 4412/16. 
 
 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

ΆΘΟ 5Ο: ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
  

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 ΦΡΑ, 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 κατά 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, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

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 τθε ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

 

ΆΘΟ 6Ο: ΛΥΣΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
 

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. 

Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του 
άρκρου 68 του ν. 3863/2010  
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Το Νοςοκομείο δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων αυτισ 
και κυρίωσ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α) αν ο προμθκευτισ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ 
ςφμβαςθ, 

(β)  αν ο προμθκευτισ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ  
(γ)  αν ο προμθκευτισ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ, 
(δ) αν ο προμθκευτισ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί 

θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 
ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων, 

(ε) αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Ρρομθκευτι για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 
επαγγζλματόσ του. 

 
 

ΑΘΟ 7ο  : ΚΥΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΟΣ ΤΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ - ΕΚΡΤΩΣΘ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 
 

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. 

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, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) 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.  

Κακϋ  όλθ  τθ  διάρκεια  εκτζλεςθσ  τθσ  ςφμβαςθσ,  ο  ανάδοχοσ  κα  πρζπει  να  ςυνεργάηεται   
ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 
Με απόφαςθ του Δ.Σ του  Νοςοκομείου,  φςτερα  από  γνωμοδότθςθ  του  αρμόδιου  οργάνου, ο ανάδοχοσ 

κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, εφόςον 
δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 
   
  Το  Νοςοκομείο  αναςτζλλει  τθν  καταβολι  οποιουδιποτε  ποςοφ,  πλθρωτζου  ςφμφωνα  με  τθν 
παροφςα  ςφμβαςθ  προσ  τον  Ανάδοχο,  μζχρισ  εκκακαρίςεωσ  των  μεταξφ  τουσ  υποχρεϊςεων   
και  θ εγγυθτικι επιςτολι καταπίπτει. 

                                                                                                       
   

ΑΘΟ 8ο: ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 
 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, να υποβάλει 
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του φορζα που εκτελεί-
διοικεί τθ ςφμβαςθ, 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. 
Θ εν λόγω ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 
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Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ρρομθκευτισ καταβάλλουν κάκε 
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 
ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια, για τθν επίλυςθ 
τυχόν διαφορϊν είναι τα Ελλθνικά Δικαςτιρια και δθ αυτά τθσ Αλεξανδροφπολθσ. 

 

ΑΘΟ 9ο : ΑΝΩΤΕΑ 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. Ωσ 
τζτοια δεν κεωροφνται για τον ανάδοχο όςα ευρίςκονται αντικειμενικά εντόσ του πεδίου οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ και ελζγχου του αναδόχου.Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι παρακάτω 
: Ρλθμμφρα,ςειςμόσ,πόλεμοσ. 

Σε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται 
μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκοπίςει ςτο φορζα τα απαραίτθτα 
ςτοιχεία. 

 

ΑΘΟ 10ο : ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 
 

Ο ανάδοχοσ δθλϊνει ανεπιφυλάκτωσ ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθ παροφςα 
ςφμβαςθ και με τουσ οποίουσ ςυμφωνεί. Ο ανάδοχοσ δθλϊνει ρθτά ότι αναλαμβάνει από κοινοφ και εξ ϋ 
ολοκλιρου όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. Φζρει δε εισ ολόκλθρο αλλθλεγγφωσ 
και απεριορίςτωσ τθσ ευκφνθ για τθν επίτευξθ του ςυμβατικοφ ςκοποφ μετά των παρεπομζνων αυτοφ 
υποχρεϊςεων. Κατά   τον   αυτό   τρόπο   εγγυάται   τθν   εκτζλεςθ   τθσ   υπό   ανάκεςθ υπθρεςίασ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και επιβαρφνεται με τισ ενδεχόμενεσ κυρϊςεισ ι εκτπϊςεισ. 

Για ότι δεν προβλζπεται ςτθ παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ υπ. αρικμ. 27/18 
Διακιρυξθσ,κακϊσ  και  οι  περί  προμθκειϊν  του Δθμοςίου διατάξεισ,όπωσ ιςχφουν κάκε φορά 
(Ν.4412/16).Θ  εφαρμογι  των  διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων του 
Νοςοκομείου, που απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ 
λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Τζλοσ και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ επαναλαμβάνουν τθ διλωςθ ότι 
αποδζχονται όλουσ τουσ παραπάνω όρουσ και ςυμφωνίεσ ανεπιφφλακτα, κεωροφν τθ ςφμβαςθ ζγκυρθ και 
ιςχυρι.  
 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

Ππωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν υπ.αρικμ. 27/18 Διακιρυξθ 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Ρ.Γ.Ν.Ε.  Ο ΣΥΝΤΘΘΤΘΣ 

 
 
 
 

ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΘΣ 
 

  
 
 
 

(Σφραγίδα –Υπογραφι-
Ονοματεπϊνυμο υπογράφοντοσ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI –  ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ρεριοχι Δραγάνα, Αλεξανδροφπολθ, 68100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Ρ. Ελευκεριάδθσ] 
- Τθλζφωνο: *2551353423] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *prosfores@pgna.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+ 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV):CPV 90524400-0 ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΟΣ, 
ΘΤΟΙ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (ΜΕΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ρ.Γ.Ν. ΖΒΟΥ (ΦΟΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςίεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
[27/18] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτθxii· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-[……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi 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;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν 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, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxxxiii, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxxxiv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xxxv 

 

 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται xxxvi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν xxxvii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 
κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ 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). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 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). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται 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 
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25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 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/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ 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 (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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xxxii

 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xxxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxxv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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