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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45 

Πόλη ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 69133 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2531351351 

Φαξ 2531351535 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.komotini-hospital.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και ανήκει στην 4
Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ)
.
 

  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η: Υγεία. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, 
Σισμάνογλου 45, 69133, Κομοτηνή  Γραφείο Προμηθειών: Κουρνιώτη Αικατερίνη Τηλ. 2531351551  Φαξ: 
2531351535.  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@komotini-hospital.gr.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Προαίρεση-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16  για ένα έτος  και με δικαίωμα 
προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.  

 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση 
(URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

Δικαίωμα προαίρεσης  (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ένα έτος , με μονομερή δήλωσή της  
(απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής,   με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση παροχής των υπηρεσιών διαχείρισης Ε.Α.Υ.Μ. για τις ανάγκες του Γενικού 
Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».       

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

ΕΓΓΥΗΣ

Η 

ΣΥΜΜΕ

ΤΟΧΗΣ 

2% ΕΠΙ 

ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠ

ΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗ

ΘΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 

1ο ΕΤΟΣ 

(€) 

 

ΔΙΑΧ

ΕΙΡΙΣ

Η 

Ε.Α.Υ.

Μ.  60.000,00€   74.400,00€   60.000,00€   74.400,00€   120.000,00€   148.400,00€   

1.200,00

€   

  

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των  74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ   
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€) 

Η  συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  για δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.000,00 €), εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα 
προαίρεσης ήτοι παράτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στην 
παρούσα. 

Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού το σύνολο των 
προκηρυχθέντων υπηρεσιών. 

Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
της παρούσας διακήρυξης.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής   και η 
κατακύρωση γίνεται τελικά στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προκηρυχθέντων υπηρεσιών, εκ των 
συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις 
υποχρεώσεις του αναδόχου. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης 
για ένα επιπλέον έτος.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης (παράταση σύμβασης) διατηρεί το δικαίωμα 
να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη 
αυτής, ένα (1) επιπλέον έτος, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής 
σύμβασης. 

  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Του Ν. 4609/1-4-2019  άρθρο 56 τροποποίησης του ν. 4412/2016 (Α΄147) 

Του Ν. 4608/1-4-2019  άρθρο 33 τροποποίησης του ν. 4412/2016 (Α΄147) 

Του Ν. 4605/1-4-2019  άρθρο 43 τροποποίησης του ν. 4412/2016 (Α΄147) 
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Του Ν. 4542/2018   άρθρο  τέταρτο   Ρυθμίσεις  για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας 

Του Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις». 

Του Ν.4496/2017 « Τροποποίηση του νόμου 2939/2001 και άλλες διατάξεις». 

Του ν. 4478/2017 « Κύρωση  και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση 
και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις» 

Του ν. 4472/19-5-2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» 

Του ν.4456/1-3-2017  «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότη- τας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους 
με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες διατάξεις», 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 
άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009,  

του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

του Ν. 3438/2006 Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής  Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων  Υπουργείου Ανάπτυξης,  
άρθρο 13 

του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιημένος 
ισχύει 

του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας και Κέντρων Υγείας των 
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει 

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 
13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
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του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

του ΠΔ 39/04-05-2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

Αποφάσεις 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

Την απόφαση 2879/2018 του Υπουργού  Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΦΕΚ 879 Β/13-3-2018) 
«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση  
4954/2018 (ΦΕΚ 1526 Β/4-5-2018),   

την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-
μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7-3-07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 
(ΦΕΚ Β’ 948). 

την ΚΥΑ Αρ. οικ. 146163 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1537, Τεύχος Δεύτερο, 08/05/2012) 

την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

της με αρ. 57654/23-05-2017 (αρ. φύλλου 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. » 
 
την Απόφαση 01/15-04-2020 της Ε.Α.Α.ΔΗ. ΣΥ. (κατευθυντήρια οδηγία 24 με ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7)  
 
της με αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

Την υπ’ αριθ. 1890/11-12-2019  Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίζει επιτροπή για τη 

διενέργεια και αξιολόγηση των διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου για το έτος 2020. 

  

Την υπ’ αριθ. 1943/20-12-2019 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίζει επιτροπή Ενστάσεων-

Προσφυγών του Γενικού Νοσοκομείου για το έτος 2020.   

 

Την υπ’ αριθ 821/53/19-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής  σχετικά με την επεξεργασία 

δεδομένων. 

 

Την υπ’ αριθμ. 715/11-06-2019 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίζει επιτροπή σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων ιατρικών μονάδων για 
τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής  
 
Τις με αριθμ. πρωτ. 6908/06-05-2020 τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών  
 
Το με ΑΔΑΜ 20REQ006729046 πρωτογενές αίτημα της Διευθύνουσας της νοσηλευτικής υπηρεσίας  
 
Την υπ’ αριθμ. 146/9

ης
/22-05-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την «Έγκριση σκοπιμότητας και υποβολή 

τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών 
διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής 
 
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8243/28-05-2020 έγγραφο προς την 4

η
 ΥΠΕ για την έκδοση απόφασης προανάληψης υποχρέωσης 

 
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22639/29-05-2020 έγγραφο της 4

ης
 ΥΠΕ για την έκδοση απόφασης προανάληψης υποχρέωσης 

 
Την με ΑΔΑ Ω3ΩΞ4690ΒΑ-8ΥΦ (917/0) δέσμευση πίστωσης (εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 20REQ006838832)   
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Την υπ’ αριθμ. 124/13-2-2020  απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής  «1
ος 

Προγραμματισμός 

διαχειριστικού έτους 2020» 

 
Την υπ’ αριθ. 415/29

ης
/24-9-2020  Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με θέμα « Έγκριση κειμένου της υπ’ αριθμ.  

17/2020 διακήρυξης  και τεχνικών και ειδικών όρων αυτής για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 

διαχείρισης Ε.Α.Υ.Μ. του Γ.Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία  του  ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα.» 

Την υπ’ αριθμ. 471/32
ης

/8-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας για την έγκριση τροποποίησης ειδικού 

όρου του 17/2020 διαγωνισμού    

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

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

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,  
ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία  δημοσίευσης 

της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ημερομηνία 
ανάρτησης στο 

Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) 

Ημερομηνία  
καταχώρησης 

στη 
διαδικτυακή 

πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

στη 

διαδικτυακή 
πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

Καταληκτική 
ημερομηνία  και 

ώρα  υποβολής  
προσφορών  στη 

διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

Καταληκτική 
ημερομηνία  και 

ώρα αποστολής 
έντυπων 

προσφορών  

στην διεύθυνση 
της Α.Α 

Ημερομηνία 
και ώρα 

διενέργειας 
διαγωνισμού 

02-10-2020 02-10-2020 02-10-2020 19-10-2020             

10:00 π.μ 

22-10-2020    

14:30 μ.μ 

23-10-2020   

10:00 π.μ 

 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

 

Προκήρυξη   της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 96319,1 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 και  συγκεκριμένα: 

    Σε τρεις  (3)  εφημερίδες  του Νομού Ροδόπης, δύο  ημερήσιες (ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  και 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ) και μία εβδομαδιαία(ΘΡΑΚΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)    

 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

www.komotini-hospital.gr   

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο θα αποδοθεί σύμφωνα με τις  διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.komotini-hospital.gr/
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

  το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 σχέδιο σύμβασης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 28 
του ΓΚΠΔ 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών 
– διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις μέρες (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους 
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων 
μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου των προσφερομένων ειδών  με τεχνικό περιεχόμενο 
στα οποία γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης της Τεχνικής Προσφοράς μπορούν να υποβάλλονται στην 
αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής (παρ.2.2.2), Καλής Εκτέλεσης (παρ. 4.1) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά  ιδρύματα  ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια  των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/2013 (Α΄13)  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) 
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσό ίσο με 
το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του συνόλου των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης .  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς (άρθρο 2.4.5  της παρούσας),  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς  προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων  βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας   ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφετε  στους συμμετέχοντες στις 
περιπτώσεις  

αα)λήξης χρόνου ισχύος προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής 

ββ) απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει  
εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα 
παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως 
τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά   στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

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

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 

β) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ  

 δ) Όταν σε βάρος του προσωρινού αναδόχου έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 4497/17.  

2.2.3.3. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
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 Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για 
να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να 
αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού  ή να τους καλέσει να προβούν σε 
ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς 

να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς τους. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να καταθέσουν : 
Α) Όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται από το Παράρτημα ΙΙΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ      

 

Β) Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους σύμφωνα με το 
αντίστοιχο παράρτημα (Παράρτημα ΙΙ) . 

  να δηλώνεται ρητά η συμμόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους, 
τηρώντας την ίδια σειρά και αρίθμηση του Κεφαλαίου Β’  

 να υπάρχει αναλυτική περιγραφή όπου ζητείται και σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία 
θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, 
του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 
υποστήριξης κλπ, που κατά την κρίση του υποψήφιου αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου 
Συμμόρφωσης και από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. Είναι ιδιαίτερα 
επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες 
(π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, σελ. 4, παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα 
υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου 
Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδιαγραφή 4.18) 

 σε περίπτωση απόκλισης από τις ζητούμενες προδιαγραφές ή τους ειδικούς όρους, να προσδιοριστεί η απόκλιση 
αυτή. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεv 
απορρίπτονται προσφορές, όταν oι αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

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

ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διαθέτουν πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς : 
 
α) Πιστοποιητικά ISO σειράς 9001 καθώς και Πιστοποιητικό ISO σειράς 14001  

β) Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης με τα ΕΛΟΤ 12347 και 12740 

  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Η σχετική παραπάνω δέσμευση θα πρέπει να αποδεικνύεται  με την 
προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία κατ ελάχιστο θα πρέπει να αναφέρονται  ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία 
εμπειρίας του τρίτου που επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του και να αποδείξει με πρόσφορα μέσα 
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ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, προσκομίζοντας τις 
απαραίτητες εγγυήσεις ότι είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι 
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο 
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων 
στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

ανά κιλό και κατά κατηγορία όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα V’.    

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται  στην παρούσα  Διακήρυξη, για το σύνολο 
της προκηρυχθείσας υπηρεσίας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Κάθε οικονομικός φορέας, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.  

Προσφορές για μέρος των προκηρυχθέντων υπηρεσιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει το ακριβές σημείο αναζήτησης των εν λόγω εγγράφων. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη 
(άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την με αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & 
Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής της με αρ. 
56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι 
στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
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εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 37 παρ. 4 του 
ν. 4412/2016 και την αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας 
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα 
οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στους αντίστοιχους  (υπο)φακέλλους “ ψηφιακά 
υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με τα υπόδειγματα) σε μορφή pdf.] 

 

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη 
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, 
με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
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προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ,   και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

  

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 
και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με το υπόδειγμα  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI΄ της 
παρούσας διακήρυξης,  όπως προβλέπεται  στην παρ.4 του άρθρου 79 του ν. 4412/16  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
μέχρι σήμερα. 

Οδηγίες περί του τρόπου συμπλήρωσης του εν λόγω Ενιαίου Εντύπου μπορούν να αναζητηθούν στην υπ’ αρ. 158/2016 
Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3698/16-11-16. Το «Τ.Ε.Υ.Δ» συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).   

  Το Τ.Ε.Υ.Δ υπογράφει ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα έως  δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική  
ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα ,νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού ,όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του, κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη σύμβασης. Είναι  δυνατή ,με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 
μέλη του διοικητικού ,διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο  79 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει στην ένωση. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή 
αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα VI’). 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας 
διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή . 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν 
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή να διευκρινίζεται σε ποια είδη επί του συνόλου 
υποβάλλεται η προσφορά. 

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

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 
αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. 

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

7.Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς  σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της παρούσας διακήρυξης. 

8. . Εάν  ο οικονομικός φορέας είναι υπόχρεος εγγραφής  (σύμφωνα με τον νόμο2939/2001) του  Εθνικού Μητρώου 
Παραγωγών  (ΕΜΠΑ). Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει απαντήσει θετικά, να δηλώνεται ο αριθμός ΕΜΠΑ. 
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν είναι υπόχρεος εγγραφής, αυτό να δηλώνεται στην παρούσα υπεύθυνη 
δήλωση. 
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γ) Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία της διοικητικής περιφέρειας 
εγκατάστασής του ή ηλεκτρονικά από το taxis net, όπου θα φαίνεται ότι είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις ή ότι έχει υπαχθεί σε ρύθµιση και η οποία  να  είναι σε ισχύ  κατά το χρόνο  υποβολή της προσφοράς. 
 

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους  - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει  
ότι   είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). Το πιστοποιητικό να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του προσφοράς. 

2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).  

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή: 

Α) Προσφερόμενες υπηρεσίες και Τεχνικά χαρακτηριστικά.  
Αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών και ο τρόπος διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων στην 
ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση – παραπομπή (ανά  κεφάλαιο και παράγραφο) των ειδών . Επίσης πρέπει να 
περιλαμβάνεται υλικό τεκμηρίωσης, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των 
απαιτήσεων της διακήρυξης.  

 

Β) Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους σύμφωνα με το 
αντίστοιχο παράρτημα. 

  να δηλώνεται ρητά η συμμόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους, 
τηρώντας την ίδια σειρά και αρίθμηση του Παραρτήματος ΙΙ  

 να υπάρχει αναλυτική περιγραφή όπου ζητείται και σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία 
θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, 
του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 
υποστήριξης κλπ, που κατά την κρίση του υποψήφιου αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου 
Συμμόρφωσης και από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. Είναι ιδιαίτερα 
επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες 
(π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, σελ. 4, παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα 
υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου 
Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδιαγραφή 4.18) 

 σε περίπτωση απόκλισης από τις ζητούμενες προδιαγραφές ή τους ειδικούς όρους, να προσδιοριστεί η απόκλιση 
αυτή. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεv 
απορρίπτονται προσφορές, όταν oι αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

 

Γ)  Τα απαραίτητα έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της 

παρούσας διακήρυξης.  

 Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό 
πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική 
προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που 
έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην 
προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56,  ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο 
δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές 
απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα διακήρυξη κριτήριο ανάθεσης.   
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στου (υπό) φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά» 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος.  Στη συνέχεια, 
το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf] 
Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, 
ο προσφέρων θα επισυνάψει στον  αντίστοιχο  (υπο)φάκελλο “ ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (σύμφωνα με τα υπόδειγματα ) σε μορφή pdf.] 

Η οικονομική προσφορά που θα δοθεί  θα αφορά δύο έτη (δικαίωμα προαίρεσης για το δεύτερο έτος) για την συνολική 
προκηρυχθείσα  υπηρεσία. 

Α. Τιμές 

 Η  τιμή ανά κιλό παραγόμενων αποβλήτων δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
  
Οι τιμές προσφοράς θα δίνονται σε απόλυτες 

τιμές, σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, 
ο προσφέρων θα επισυνάψει στον  αντίστοιχο  (υπο)φάκελο “ ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (σύμφωνα με τα υποδείγματα) σε μορφή pdf, για λόγους σύγκρισης των προσφορών. (Στην οικονομική 
προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα ο Πίνακας  του Παραρτήματος V της παρούσας.) 

Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V και υπερισχύει 
έναντι της οικονομικής προσφοράς της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά  που θα δοθεί  θα αφορά  δύο έτη (δικαίωμα προαίρεσης για το δεύτερο έτος) για 
την συνολική προκηρυχθείσα υπηρεσία για τη διαχείριση της παραγόμενης ποσότητας ανά είδος αποβλήτων. Πιο 
συγκεκριμένα, στην οικονομική προσφορά του, ο οικονομικός φορέας πρέπει εγγράφως να αναφέρει  ότι η προσφορά του 
αφορά δύο έτη . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται  στην παρούσα 
διακήρυξη.     

 Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο 
προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν 
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη 
την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί 
παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.  

Θα πρέπει να αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού της κάθε Υπηρεσίας με κωδικό του Παρατηρητηρίου τιμών της 
ΕΠΥ. Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες 
τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 
άρθρο 14). Σε περίπτωση που η υπό ανάθεση Υπηρεσία δεν είναι καταχωρημένη στο Παρατηρητηρίου τιμών τότε οι 
τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της διακήρυξης . Σε διαφορετική 
περίπτωση οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης στην κατάθεση εντύπων, εγγράφων και δηλώσεων (Υπεύθυνες 
και μη), όπως αυτά κατά περίπτωση απαιτούνται στο παρόν άρθρο και γενικότερα στους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 360 ημερών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από 
τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 

 Σε  περίπτωση που λήξει ο χρόνος  ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της , εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο  συμφέρον, να 
ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικού φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα 
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση 
ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας 
ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές για το ίδιο είδος.   

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η  οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης 
και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

Τα  ιδιωτικά  έγγραφα  που υποβάλλονται  στην προσφορά γίνονται αποδεκτά είτε  κατά τα προβλεπόμενα   στις 
διατάξεις του  ν. 4250/2014 είτε  και σε απλή φωτοτυπία  εφόσον συνυποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση  στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει  υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.   
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις  (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. Εν 
συνεχεία, αποσφραγίζονται στο Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που 
υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν 
έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα 
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της 
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Οι προσφέροντες δύνανται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών 
εκπροσωπούμενοι από  εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. 

Σε περίπτωση που νόμιμος εκπρόσωπος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος προσφέροντος οικονομικού φορέα, 
επιθυμεί να προσέλθει σε άλλη ημερομηνία εκτός της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών, προκειμένου να 
λάβει γνώση των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο για το 
διαγωνισμό υπάλληλο του τμήματος προμηθειών του Γ.Ν. Κομοτηνής, προκειμένου να προγραμματίσουν την 
ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των κατατεθειμένων προσφορών.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των  τεχνικών  προσφορών, σύμφωνα με τους όρους 
των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα 
ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση.   

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με 
την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  



 

Σελίδα 22 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων 
των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως ανωτέρω ενιαία 
απόφαση. 

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του 
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)  των 
δικαιολογητικών για τη μη συνδρομή  λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και  της 
παραγράφου 2.2.4   αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 103  του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει 
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο 
προσωρινός ανάδοχος  υποβάλλει  εντός της προθεσμίας  των δέκα ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο  
αξιολόγησης  για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,  το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από  τα 
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των  δικαιολογητικών,  η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την  
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες αρχές. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το  Τ.Ε.Υ.Δ., είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) , 2.2.4 (Καταλληλότητα άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας) της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν 
σύμφωνα με το άρθρο  79 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79Α του ν.4497/2017 οι οποίες 
προήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από το άρθρο 107 του ν. 4497/2017. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο  
γνωµοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν  συμπλήρωση δικαιολογητικών  και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόµενο όργανο   της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας , 
είτε κατακύρωσης της σύµβασης.  Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε 
την απόφαση κατακύρωσης του από το αποφαινόµενο όργανο   της Αναθέτουσας Αρχής.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
Ποσοστό  15%

 
 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό  50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 
αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

  Τα δικαιολογητικά ως αποδεικτικά μέσα προσκομίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα 
στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης και είναι τα εξής:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης  έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,ή ελλείψει 
αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή  του κράτους –μέλους   ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από  το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

 Η υποχρέωση προσκόμισης  του  ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα παρακάτω  πρόσωπα: 

 Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., 
Ε.Ε.), καθώς και  ιδιωτικών και κεφαλαιουχικών εταιριών  (Ι.Κ.Ε.)  κατατίθεται   και για τους 
διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) κατατίθεται   για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών για τα μέλη του Δ.Σ. 

 

2. . Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους  - μέλους ή χώρας, από το οποίο να 
προκύπτει  ότι, α) κατά την ημερομηνία  της ως άνω ειδοποίησης  καθώς και,  β) κατά τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς τους , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής), όπως και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
 

Αν το κράτος –μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό  μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση εφόσον έχει  συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της   ή στα κράτη-μέλη  ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

3. πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά του, το οποίο θα είναι εν ισχύ. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

4.Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου σύμφωνα με την 
παράγραφος Β6 του άρθρου 2.2.8.2. της παρούσης, όπως  : 
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά υποχρεούνται να καταθέσουν  τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην  Ένωση 

5. υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία  να αναφέρει  ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με 
το ν. 4497/17. 

6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική 
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

7.Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί  έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του  από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να 
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ  σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.   

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα  ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα  ή τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται  στις  παραγράφους 2.2.3.1 και  2.2.3.2  περ. 
α΄ και β,  καθώς και στην  περ. β΄ της παραγράφου  2.2.3.4 τα  έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 
από ένορκη βεβαίωση ή  στα κράτη -  μέλη ή στις  χώρες  όπου δεν  προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου  ή αρμόδιου  
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής  ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν  καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και  2.2.3.2  περ. α΄ και β,  καθώς και στην  περ. β΄ της 
παραγράφου  2.2.3.4. Οι επίσημες  δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/16. 

8.Οι  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά υποχρεούνται να καταθέσουν  τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην  Ένωση 

Τα  παραπάνω έγγραφα  υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 4250/2014. Ειδικά τα αποδεικτικά  τα 
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να  γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον 
συνυποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση  στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει  υπογραφή μετά 
την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.   

  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με 
το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε 
σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων 
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 3.2 



 

Σελίδα 25 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 
4496/2017 και αποδειχθεί   από την αναθέτουσα αρχή ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του παραπάνω νόμου η 
προσφορά  του απορρίπτεται και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά .   

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η 
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί  η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί 
ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή της εσωτερικής νομοθεσίας υποχρεούται πριν από την υποβολή των 
προβλεπομένων στον τίτλο 3 του ν. 4412/2016 ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης  ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής  
(άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της 
αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή 
της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ. 3 ν. 4412/2016). Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά 
απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο 362 παρ. 4 ν. 4412/2016). 

Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

1.Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. α΄ ν. 4412/2016) ή  

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ ν. 4412/2016), άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ ν. 4412/2016). 

2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες 
από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

Παράβολο 

 1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο υπέρ 
του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς 
Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε 
ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα 
αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) 
ευρώ (άρθρο 363 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης, το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με 
τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (άρθρο 363 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παράβολου μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 363 παρ. 3 ν. 4412/2016). 

4. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου 
γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της 
καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι εκτυπωμένο αντίγραφο 
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ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει 
την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την 
Υπηρεσία που το αποδέχεται. 

5. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής το παράβολο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, που εξέτασε την προδικαστική 
προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής (άρθρο 363 παρ. 5 ν. 4412/2016). 

Ανασταλτικό αποτέλεσμα 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί 
ποινή ακυρότητας η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και επόμενα του παρόντος Κανονισμού, εκτός εάν η ΑΕΠΠ κατά 
τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος αποφανθεί διαφορετικά. Κατά 
τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 364 ν. 4412/2016). 

Παρέμβαση 

Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, για τη διατήρηση της ισχύος 
της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του (άρθρου 362 παρ. 3 ν. 
4412/2016). Η παρέμβαση κατατίθεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος 
Κανονισμού. 

Κατάθεση της προσφυγής 

1. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4412/2016). 

2. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο 
Παράρτημα I (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε 
περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 
ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής 
θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την 
παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. 

5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με 
ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής 
λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλου. 

Κοινοποίηση της προσφυγής - Απόψεις αναθέτουσας αρχής - Ενημέρωση ενδιαφερόμενων τρίτων 

1. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 8, η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί 
την ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων 
του διαγωνισμού. Επίσης η αναθέτουσα αρχή: (α) κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του 
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος 
μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ 
μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών 
από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά 
κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. 
α΄ ν. 4412/2016). 
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2. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του 
άρθρου 8, η προσφυγή καταχωρίζεται αυθημερόν. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα η 
προσφυγή κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και καλείται αυτή : (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο 
εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 
7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα 
κοινοποίησης, τoν πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης 
στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. 
β΄ ν. 4412/2016). 

3. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, ενώπιον 
του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την υποχρέωση κοινοποίησης 
του φακέλου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ των δύο προηγούμενων παραγράφων. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα 
αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίηση γίνεται από την ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι 
να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 365 παρ. 5 ν. 4412/2016). 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 39/4-5-2017. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για 
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το 
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με  τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 4συμβατικής 
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και οι τροποποιήσεις που ισχύουν μέχρι 
σήμερα, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.   

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του 
όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις του ν.2939/20012001 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 
ν.4496/2017. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η 
μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016 . 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, την απόφαση 44/09-06-2017 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου 

Αρμόδιο όργανο για να εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 
132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016 είναι η Επιτροπή της περίπτωσης β) της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ιδίου νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε  μέχρι σήμερα. 

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4.1. Ανωτέρα Βία 

 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν την ανωτέρα βία,  να αναφέρει εγγράφως αυτά  και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης- Καταγγελία της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133/ν.4412/2016), 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που 
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα 
μονομερούς λύσης της σύμβασης. 

4.6 Υπεργολαβία 

4.6.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.6.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.

1
. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 

του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά 
την ως άνω διαδικασία.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, 
θα πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά ζητούνται από την 
παράγραφο 2.2.8. 

4.6.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. , εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδίδεται κάθε μήνα ανά κατηγορία αποβλήτων μετά την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.(άρθρο 203 του Ν. 4412/2016).  
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών 
στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση  

- η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

 -μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη 
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ποινές επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 218, 
219 και 220, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία 
της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 
 
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  
 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται 
οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της 
παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην 
οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 
4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art219
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art220
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_11_b
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 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή 
ή ειδική επιτροπή παρακολούθησης –παραλαβής που θα ορίζεται για το λόγο αυτό και η οποία θα εισηγείται στο 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της 
αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο 
έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που 
διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 
εκτέλεση της σύμβασης. 
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε 
αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το 
ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την 
τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν 
στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.  

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.  
Δικαίωμα προαίρεσης  (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ένα έτος , με μονομερή δήλωσή της  
(απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.  

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

 
6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I της παρούσας.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) 
είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς 
έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την 
απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά 
την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο 
με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
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6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της 
παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που 
έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.». 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016.  

6.4  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.4.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς 
τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 
6.4.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.4.3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

6.5 Διαδικασία με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) 

Σε ενδεχόμενο που κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού δεν υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία από τις 
υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, η Αναθέτουσα Αρχή (εφόσον δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης) μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία μέσω 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 32 του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε  
και ισχύει μέχρι σήμερα), μετά από απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου αφού προηγηθεί γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι– Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών 

Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων CPV 90520000-8 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

Με το παρόν έργο επιδιώκεται η ετήσια διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας 

(αποκομιδή, συσκευασία, επεξεργασία και μεταφορά) του Γ.Ν. Κομοτηνής. Τα επικίνδυνα απόβλητα που 

παράγονται από το Γ.Ν. Κομοτηνής ανά έτος εκτιμάται ότι ανέρχονται στη συνολική ποσότητα των 37.400 

κιλών (ΕΑΑΜ 36.900 κιλά και ΜΕΑ 500 κιλά). Η εκτιμώμενη ποσότητα είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 

Ο ανάδοχος του έργου καλείται να παράσχει τις υπηρεσίες της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων (ΕΑΑΜ 

και ΜΕΑ) για χρονικό διάστημα ενός έτους ή μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού του προϋπολογισμού.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ε.Α.Υ.Μ.) 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΙΘΜ. 146163/2012 ΚΥΑ. ΚΑΙ ΑΡΙΘΜ. 41848/1848/2017 ΚΥΑ. 

1. Χωριστή Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) 

Γενικά: 

Η ξεχωριστή συλλογή των ΕΑΥΜ πραγματοποιείται από το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό 

στο σημείο παραγωγής τους τη στιγμή που παράγονται. Τα απόβλητα τοποθετούνται ξεχωριστά σε 

διακριτούς περιέκτες, ανάλογα με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και τη μέθοδο επεξεργασίας τους, 

λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους. Τα 

διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε κατάλληλους υποδοχείς συγκεκριμένου χρώματος και 

χαρακτηριστικών, ανάλογα με τη φύση τους και την επεξεργασία στην οποία πρόκειται να υποβληθούν. 

1.1. Χωριστή Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) 

Τα ΕΑΑΜ συλλέγονται χωριστά. Για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και 

κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής 

απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές Μεταφορές (Accord European relatif au transport 

international des merchandises Dangereuses par Route – ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλάσσιων 

Μεταφορών (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code – 

IMO/IMDG), του Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), 

της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association – IATA) και του Διεθνούς 

Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization – ICAO). Προϋπόθεση της 

ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση 

και αριθμό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση 

της επικινδυνότητάς τους. 
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Ενδεικτικά δύνανται να συλλέγονται σε σακούλες κατάλληλου πάχους (1,5mm), που δε σχίζονται εύκολα. 

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

τοποθετούνται σε σακούλες κίτρινου χρώματος, ενώ στην περίπτωση διαχείρισης με τη μέθοδο της 

αποτέφρωσης, αυτά τοποθετούνται σε σακούλες κόκκινου χρώματος και στη συνέχεια σε ειδικούς περιέκτες 

(ενδεικτικά τύπου Hospital Box), ίδιου χρώματος, χωρητικότητας 40-60 lit. 

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

νυστέρια, συμπεριλαμβανομένων και των σπασμένων γυαλιών) συλλέγονται σε υψηλής πυκνότητας 

σχεδιασμένους, αδιάτρητους, αυτόκλειστους, σκληρούς, πλαστικούς υποδοχείς, (πλην PVC), με καπάκι 

ειδικού τύπου που κλείνει με ασφάλεια. Οι υποδοχείς διαθέτουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής, είναι 

ανθεκτικοί στη διείσδυση και τη διαρροή, έτσι ώστε τα στοιχεία τους να μη μπορούν να πέσουν κατά τη 

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

να μη μπορεί να αφαιρεθεί από τον υποδοχέα. Το χρώμα τους θα πρέπει να είναι ανάλογο με τη μέθοδο 

επεξεργασίας των αποβλήτων. Ο υποδοχέας των αιχμηρών θα κλείνει όταν θα έχει γεμίσει κατά τα τρία 

τέταρτα του συνόλου του. Εάν ο υποδοχέας των αιχμηρών πρόκειται να αποτεφρωθεί, θα τοποθετείται σε 

κόκκινο περιέκτη (ενδεικτικά τύπου Hospital Box-νοσοκομειακό κιβώτιο) με τα άλλα απόβλητα υψηλού 

κινδύνου. Εάν ο υποδοχέας των αιχμηρών πρόκειται να υποστεί αποστείρωση, θα τοποθετείται σε κίτρινο 

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

Τα ΕΑΑΜ συλλέγονται πλησίον του τόπου παραγωγής τους. Απαγορεύεται η διαδικασία εκκένωσης και 

επαναλαμβανόμενης πλήρωσης του υποδοχέα. Η πλήρωση των υποδοχέων δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία 

τέταρτα (3/4) του συνολικού τους όγκου. 

Κατά τη διαδικασία της συλλογής λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης, αερίων 

εκπομπών, σταγονιδίων, καθώς και της μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών από την άμεση επαφή των 

χεριών ή του ιματισμού. 

1.2. Χωριστή Συλλογή Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) 

Η χωριστή συλλογή των ΜΕΑ γίνεται σε μικρούς υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας 

10-30 lit. Το υλικό των υποδοχέων είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και 

γενικότερα δε θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ’ αιτίας του οποίου μπορεί να προκληθεί 

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

συσκευασία των ΜΕΑ εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα 

επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται σε απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO. 

Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την 

επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του 

επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. 
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2. Συσκευασία ΕΑΥΜ 

Για τη συσκευασία των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1, παρ. 1.1 της κοινής 

υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Ειδικότερα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα 

εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO. Απαραίτητη είναι η 

ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό UN, καθώς και η χρήση 

της αντίστοιχης συσκευασίας με την κατάλληλη σήμανση και επισήμανσή της. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των συσκευασιών συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς 

των ΕΑΥΜ, όπως και γενικά των Επικίνδυνων Αποβλήτων, υπαγορεύονται από τις προαναφερόμενες 

συμφωνίες και τους προαναφερόμενους κώδικες (ADR, IMO/IMDG, RID, IATA, ICAO). 

Τα πιο κατάλληλα και ευρέως χρησιμοποιούμενα μέσα συσκευασίας τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται 

είναι οι σακούλες. Οι σακούλες όταν πρόκειται για μολυσματικά απόβλητα πρέπει να συνοδεύονται από 

ειδικό περιέκτη (ενδεικτικά τύπου Hospital Box). Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE), πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. Οι 

σακούλες ελαφρού βάρους μπορούν να κλείσουν με δέσιμο του λαιμού της σακούλας. Οι σακούλες μεγάλου 

βάρους πρέπει να κλείνουν και με δεύτερη πλαστική σακούλα και να σφραγίζονται με ετικέτα του τύπου 

self-locking. Οι πλαστικές σακούλες δεν πρέπει να κλείνουν με συρραφή.  

2.1. Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων ΜΕΑ, τα οποία προορίζονται για 

αποτέφρωση 

Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή ΜΕΑ, τα οποία προορίζονται προς αποτέφρωση πρέπει να έχουν τις 

εξής προδιαγραφές: 

 Μιας χρήσεως 

 Κόκκινου χρώματος 

 Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά 

 Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους 

 Να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια 

 Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον 

 Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τους κώδικες ADR, IMDG, RID μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

συσκευασία ΕΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) προς αποτέφρωση ένας στεγανός περιέκτης τύπου Hospital Box 

με ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC), ανάλογου χρώματος και ενσωματωμένο έλασμα για 

σφράγισμα του περιεχομένου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές, ικανές 

για να κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται 

 Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεμβάλλεται κατάλληλο απορροφητικό υλικό. 

Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να απορροφά τυχόν διαφυγές υγρών 

αποβλήτων 
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 Ο περιέκτης πρέπει να κλείνει με τρόπο που δε θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό 

του 

 Τα Hospital Boxes και οι λοιπές συσκευασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά να 

είναι κατάλληλες κατά UN 

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

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται 

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

«Επικίνδυνα Απόβλητα» (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) 

 Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: 

ημερομηνία παράγωγης, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα 

αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων 

Από τον ανάδοχο κάθε μήνα θα διατίθενται τα  Hospital Boxes 150 στον αριθμό, για όλο το χρόνο ισχύος της 

σύμβασης, χωρητικότητας 10-30 λίτρων για την αποθήκευση των ΜΕΑ, κόκκινου χρώματος. Επιπλέον από 

τον ανάδοχο πέραν της σακούλας που θα περιέχεται σε κάθε Hospital Box θα διατίθεται μία επιπλέον 

σακούλα αντίστοιχου χρώματος. 

2.2. Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) τα οποία 

προορίζονται για αποστείρωση 

Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) τα οποία 

προορίζονται προς αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 

 Μιας χρήσεως 

 Αδιαφανείς 

 Κίτρινου χρώματος 

 Ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση 

 Ανθεκτικές κατά τη μεταφορά 

 Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού, ανάλογα με την κλάση 

UN στην οποία αυτά κατατάσσονται 

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

 Να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)» 

 Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού 

 Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον 

 Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: 

ημερομηνία παράγωγης, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα 

αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων 

 Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τους κώδικες ADR, IMDG, RID μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

συσκευασία ΕΑΑΜ προς αποστείρωση ένας στεγανός περιέκτης τύπου Hospital Box με 

ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC), ανάλογου χρώματος και ενσωματωμένο έλασμα για 
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σφράγισμα του περιεχομένου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές, ικανές 

για να κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται και να κλείνει με τρόπο που δε θα επιτρέπει το 

εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του. Μεταξύ σακούλας και περιέκτη θα πρέπει να 

παρεμβάλλεται απορροφητικό υλικό. 

Το νοσοκομείο προμηθεύεται τις σακούλες κίτρινου χρώματος για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ από 

προμηθευτή, ο οποίος υπογράφει σύμβαση ενός έτους και επιλέγεται με συνοπτικό διαγωνισμό. Δεν 

απαιτούνται περιέκτες τύπου Hospital Boxes  για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ του νοσοκομείου, διότι το 

νοσοκομείο διαθέτει έναν αριθμό περιεκτών κίτρινου χρώματος. 

Παρόλα αυτά θα επιθυμούσαμε να υπάρχει αναφορά στην οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων για το 

αν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας επιπλέον κάδων και ποιο θα είναι το κόστος τους. 

2.3. Υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων 

Οι υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων, τα οποία προορίζονται είτε προς αποτέφρωση, 

είτε προς αποστείρωση, πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 

 Μιας χρήσεως 

 Άκαμπτοι 

 Αδιάτρητοι 

 Αδιαφανείς υψηλής πυκνότητας 

 Αδιαπέραστοι από την υγρασία 

 Μη παραμορφούμενοι για ασφαλή μεταφορά 

 Να είναι κατάλληλοι κατά UN 

 Να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και την αντίστοιχη σήμανση, 

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται 

 Να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Αιχμηρά Απόβλητα» 

 Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC) 

 Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον 

 Να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής 

 Να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, ώστε μετά την πλήρωσή τους και το κλείσιμο του περιέκτη 

να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών 

 Να τοποθετούνται σε δευτερογενείς περιέκτες ανάλογου χρώματος με τη μέθοδο επεξεργασίας που 

θα ακολουθήσει 

Το νοσοκομείο προμηθεύεται τους υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων, τα οποία 

προορίζονται είτε προς αποτέφρωση, είτε προς αποστείρωση, από προμηθευτή, μέσω σύμβασης 

προμήθειας υγειονομικού υλικού. Παρόλα αυτά θα επιθυμούσαμε να υπάρχει αναφορά στην οικονομική 

προσφορά των συμμετεχόντων για το αν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας υποδοχέων για τη συλλογή 

αιχμηρών αποβλήτων 2,7 Lit και 5,4 lit και ποιο θα είναι το κόστος τους. 
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3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ 

 

3.1. Μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Μικτών Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΜΕΑ) 

Η μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ διεξάγεται με τροχήλατα κλειστού τύπου προς το χώρο αποθήκευσής τους 

εντός της ΥΜ (ψυκτικός θάλαμος). Τα συγκεκριμένα τροχήλατα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για 

αυτό το σκοπό. Απαγορεύεται η μεταφορά μεμονωμένων σάκων χειρωνακτικά, καθώς και η φύλαξη 

γεμάτων σάκων στους διαδρόμους και τα κλιμακοστάσια. Τα τροχήλατα καθαρίζονται και απολυμαίνονται 

τουλάχιστον μία φορά ημερησίως. Η αποκομιδή θα εκτελείται ανά 5 ημέρες και σε ειδικές περιπτώσεις 

κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους της Υγειονομικής Μονάδας. 

 

3.2. Μεταφορά ΕΑΥΜ εκτός ΥΜ 

Για τη μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτός ΥΜ εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.2 της κοινής 

υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός 

ΥΜ, τα ΕΑΥΜ πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 

6. 

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

μεταφορά πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, 

αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών.  

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

δια θαλάσσης), τα απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται με τρόπο ώστε να ακολουθείται το σύνολο των 

απαιτήσεων που αφορούν τα επιμέρους τμήματα της μεταφοράς. Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να 

είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 

11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας 

συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7-3-07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 

Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β’ 948). 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της μεταφοράς των ΕΑΥΜ από το νοσοκομείο ανά 5 ημέρες και σε 

έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή. Η μεταφορά των ΜΕΑ θα γίνεται μία 

φορά το μήνα. 

Για τη μεταφορά των αποβλήτων θα εφαρμόζονται όσα επακριβώς ορίζονται στις σχετικές διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας (έντυπα αναγνώρισης, κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης κ.λ.π.). 

 

3.3. Προδιαγραφές Οχημάτων Μεταφοράς 

3.3.1. Οχήματα μεταφοράς ΕΑΑΜ, ΜΕΑ 
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Τα οχήματα μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις: 

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

Προεδρικού Διατάγματος 104/1999, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής 

απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται 

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

σημείο 

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

 Κατ’ ελάχιστον να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤ 8 0C, να μη φέρουν 

μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και να 

απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και 

των χειριστών 

 Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος, που να 

διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης 

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

φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του 

 Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης 

 Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών 

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

ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών 

 Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων 

 Να μη χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων 

 Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των 

αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση και να τους επιδίδεται σχετική 

βεβαίωση απολύμανσης, κατά την απομάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών 

Σε περίπτωση χρήσης των οχημάτων μεταφοράς ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και για μεταφορά ΑΕΑ, να αποδεικνύεται ή να 

τεκμηριώνεται ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ADR. 

4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΥΜ 

4.1. Αποθήκευση ΕΑΥΜ 

Η αποθήκευση των ΕΑΥΜ εντός των ΥΜ γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 της κοινής 

υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται τα 

παρακάτω: Η αποθήκευση των ΕΑ στις ΥΜ πρέπει να γίνεται σε χώρους, ειδικά διαμορφωμένους για το 

σκοπό αυτό, επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων, 

μακριά από μαγειρεία, χώρους εστίασης ή χώρους προετοιμασίας τροφίμων. 

Για τους χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να πληρούνται τα εξής: 

 Οι χώροι να βρίσκονται σε σημεία όπου υπάρχει δυνατότητα ευχερούς διακίνησης των μέσων 

συλλογής και μεταφοράς 
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 Η κτιριακή εγκατάσταση πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής, ώστε να προφυλάσσει από βροχές, 

πλημμύρες, φωτιά κ.λπ. 

 Οι χώροι να μην επιτρέπουν πρόσβαση στο κοινό, ή την είσοδο σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

 Στην είσοδο των χώρων να υπάρχει το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και 

ευδιάκριτη σήμανση με τον όρο « Επικίνδυνα Απόβλητα» 

 Οι χώροι να είναι εξοπλισμένοι με τον κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης και σε περίπτωση 

πυρκαγιάς να πληρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας 

 Να υπάρχει η δυνατότητα ελαχιστοποίησης της επαφής των χειριστών με τα ΕΑΥΜ και ευχερούς 

διακίνησης των υποδοχέων 

 Οι χώροι να μην επιτρέπουν το διασκορπισμό των ΕΑΥΜ στο περιβάλλον 

 Να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε ζώα 

Οι ποσότητες των αποθηκευμένων αποβλήτων πρέπει να καταγράφονται σε ειδικό έντυπο. Στο χώρο 

αποθήκευσης εντός της ΥΜ, τα ΕΑΥΜ θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα, εφόσον 

απαιτείται, του ίδιου χρώματος με τον αρχικό και πλήρους στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν 

διαρροές. 

4.2. Αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 

Η αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ στις ΥΜ πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους ψυκτικούς 

θαλάμους, επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. 

Στο χώρο αυτό, πρέπει να υπάρχει ευκρινής σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές 

σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου. 

Συγκεκριμένα για το Γ.Ν. Κομοτηνής θα πρέπει να προσφερθούν δύο ψυκτικοί θάλαμοι, ένας χωρητικότητας 

35.000 λίτρων για την αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ένας χωρητικότητας 500 λίτρων για την αποθήκευση των 

ΜΕΑ. 

Η αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία ≤ 5 0C, εντός της εγκατάστασης της ΥΜ 

και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του 

ψυκτικού θαλάμου είναι μικρότερη των 0 0C, ο χρόνος παραμονής των ΕΑΥΜ μπορεί να επεκταθεί σε 30 

ημέρες από την ημερομηνία παραγωγής τους και για ποσότητες ΕΑΥΜ μικρότερες των 500 λίτρων. 

Για τον ψυκτικό θάλαμο θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

 Ο ψυκτικός θάλαμος πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας (ανάλογης με το μέγεθος της ΥΜ), να 

φέρει στην πόρτα του το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και τον όρο 

«Επικίνδυνα Απόβλητα» 

 Η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην 

οξείδωση 

 Ο θάλαμος πρέπει να είναι βαμμένος εξωτερικά και εσωτερικά με υψηλής αντοχής χρώματα 

 Ο θάλαμος πρέπει να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο με κατάλληλο υπόστρωμα (μεταλλικό ή 

βιομηχανικού τύπου) για ενίσχυση του δαπέδου 
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 Να υπάρχει μόνωση 

 Ο θάλαμος να φέρει μεταλλική πόρτα, η οποία κλείνει αεροστεγώς, με εξωτερικό διακόπτη για την 

ενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισμού ή να υπάρχει εσωτερικό σύστημα φωτισμού με 

αδιάβροχες λυχνίες, οι οποίες να τίθενται σε λειτουργία άμεσα με το άνοιγμα της πόρτας 

 Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να αποτελείται από έναν εξωτερικό πίνακα, μεταλλικό, για τη 

σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού θαλάμου. Ο πίνακας πρέπει να διαθέτει ένα 

ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, μια μικροαυτόματη ασφάλεια και ένα ρευματολήπτη βιομηχανικού 

τύπου, στεγανό. Το σύστημα ψύξης πρέπει να είναι αυτόνομο, με ψυκτική μονάδα συντήρησης και 

να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σωστή και αυτόματη λειτουργία του 

 Ο θάλαμος να διαθέτει πόμολο ασφαλείας για άνοιγμα και από το εσωτερικό του 

 

4.3. Χαρακτηριστικά χώρων αποθήκευσης ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 

Ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά των χώρων αποθήκευσης, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 

4.2 και επιπλέον: 

 Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να βρίσκονται σε σημεία όπου υπάρχει δυνατότητα ευχερούς 

διακίνησης των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων 

 Θα πρέπει να εφαρμόζεται επιμελημένη και συμμετρική τοποθέτηση των περιεκτών 

 

5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΥΜ-ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΑΥΜ 

Για την αποθήκευση εκτός της ΥΜ ισχύει ότι και για την αποθήκευση εντός της ΥΜ ανά κατηγορία 

αποβλήτων, όμως ως μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπολογίζεται αθροιστικά και ο χρόνος αποθήκευσης 

εντός της ΥΜ. 

Ως Σταθμοί Μεταφόρτωσης ΕΑΥΜ θεωρούνται οι σταθερές εγκαταστάσεις (αποθήκες) εκτός ΥΜ, στις οποίες 

πραγματοποιείται συγκέντρωση των ΕΑΥΜ, πριν αυτά οδηγηθούν για περαιτέρω διαχείριση. Για τις 

σταθερές εγκαταστάσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 

24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ 

6.1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

6.1.1. Γενικά 

Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και 

οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της κοινής 

υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005) και του Κεφαλαίου IV της κοινής 

υπουργικής απόφασης 36060/1155/Ε.103/2013 - Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών 

για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές 
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δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών 

(ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 24ης Νοεμβρίου 2010 (ΦΕΚ 1450/Β/2013), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

6.1.2. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου (σχεδιασμός και συνθήκες λειτουργίας) των 

εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο Άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 

22912/1117/2005 και στο Κεφάλαιο IV της κοινής υπουργικής απόφασης 36060/1155/Ε.103/2013, όπως 

εκάστοτε ισχύουν. Επιπλέον ισχύουν τα εξής: 

1. Οι θάλαμοι καύσεως θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση 

τουλάχιστον με το ένα δέκατο (1/10) της ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης 

2. Το υλικό κατασκευής των θαλάμων καύσης και μετάκαυσης θα πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε 

διαβρωτικά απόβλητα ή αέρια και σε θερμικά σοκ 

3. Το άνοιγμα της εισόδου θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να επιτρέπει τη φόρτωση 

πακεταρισμένων αποβλήτων 

4. Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και να ρυθμίζεται από μία κεντρική κονσόλα, 

με συνεχή επίδειξη και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας 

5. Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να: 

 Απολυμαίνεται εύκολα 

 Εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης 

 Παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων των αποβλήτων – όπου αυτά χρησιμοποιούνται – 

προ της εισόδου τους στο θάλαμο καύσεως 

Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα προβλεπόμενα 

στο Άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης και 

τα ακόλουθα: 

 Συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο 

παραμονής των δημιουργούμενων απαερίων στη συγκεκριμένη θερμοκρασία αποτέφρωσης, 

αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο 

φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο συγκεκριμένος κατά περίπτωση εξοπλισμός 

 Έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο θάλαμο καύσης και μετάκαυσης 

του αποτεφρωτήρα 

 Ημερήσια καταγραφή της ποσότητας των αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν 

 Ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού 

 Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης, τοποθετημένο σε διακριτό σημείο στο χώρο 

της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων 

 Πρόβλεψη αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων, για 5 τουλάχιστον ημέρες σε 

θερμοκρασία ≤ 5 0C σε κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 4 και 5, 
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είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω 

αναγκαίων εργασιών συντήρησης 

 Οι φορείς λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλουν να τηρούν βιβλία καθημερινής λειτουργίας και 

ελέγχου της εγκατάστασης. Με βάση τα βιβλία αυτά καταρτίζεται ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση 

που καταρτίζουν οι φορείς λειτουργίας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 Ποσότητες, κατηγορίες και κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που υπέστησαν επεξεργασία με 

αποτέφρωση 

 Τόπος/χώρος διάθεσης των ξηρών υπολειμμάτων 

 Αποτελέσματα των ειδικών ελέγχων και μετρήσεων 

 Ειδικότερα συμβάντα (κυρίως αστοχίες) – αντιμετώπιση των συμβάντων 

Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των στοιχείων των 

αναλύσεων και μετρήσεων των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας τους και της αξιολόγησής τους, 

καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων έγγραφα, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία της 

εγκατάστασης 

6.1.3. Ατμοσφαιρικές Εκπομπές, Υγρά Απόβλητα και Υπολείμματα 

Η δειγματοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των διοξινών και των φουρανίων, 

καθώς και οι μετρήσεις με μεθόδους αναφοράς για τη βαθμονόμηση των αυτόματων συστημάτων 

μετρήσεων, διεξάγονται όπως ορίζουν τα πρότυπα CEN. 

Εάν δεν υπάρχουν τα πρότυπα CEN, ισχύουν τα πρότυπα ISO, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν 

την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας. Η χωροθέτηση των σημείων δειγματοληψίας 

ή μετρήσεων, καθώς και ο προσδιορισμός των διαδικασιών δειγματοληψίας και μετρήσεων, 

περιλαμβάνονται και αποτελούν αντικείμενο της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

 

6.1.3.1. Τεχνικές Μετρήσεων 

Σχετικά με τις τεχνικές μετρήσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της κοινής υπουργικής 

απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

6.1.3.2. Διαχείριση υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 11 και στο παράρτημα IV της κοινής υπουργικής απόφασης 

22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 

6.1.3.3. Διαχείριση υπολειμμάτων 

Για τα ξηρά υπολείμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 

22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον ισχύουν τα εξής: Τα ξηρά υπολείμματα από την 

αποτέφρωση των αποβλήτων ανήκουν στην κατηγορία 19 01 του ΕΚΑ, «απόβλητα από την καύση ή την 
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πυρόλυση αποβλήτων» και κατατάσσονται σε εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ ανάλογα με τη σύσταση και την 

προέλευσή τους. Για την κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων πρέπει να διενεργούνται δειγματοληψίες και 

αναλύσεις για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων, καθώς και του ρυπογόνου φορτίου 

τους. Για τη δειγματοληψία χρησιμοποιείται το πρότυπο του ΕΛΟΤ EN 14899 «Χαρακτηρισμός αποβλήτων-

Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών-Πλαίσιο για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου 

δειγματοληψίας». 

Στις μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πραγματοποιούνται μετρήσεις στα υπολείμματα, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Άρθρο 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005. 

Η διαχείριση που εφαρμόζεται εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων ως επικίνδυνα ή μη 

επικίνδυνα. 

Αν η περαιτέρω διαχείριση αφορά διάθεση σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις 

της απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους 

χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ», όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

 

6.2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

6.2.1. Γενικά 

Οι τεχνικές προδιαγραφές εφαρμόζονται τόσο σε σταθερές όσο και σε κινητές μονάδες επεξεργασίας. Οι 

διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. Μετά την 

επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα. Τα είδη των αποβλήτων που δύναται να 

υποστούν επεξεργασία με κάποια από τις τεχνολογίες που υπάγονται στις τεχνολογίες αποστείρωσης, 

καθορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα Ι της ΚΥΑ 146163/2012. 

Επίπεδο Αποστείρωσης και Μικροοργανισμοί Δείκτες 

Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο ΙΙΙ, όπως προτείνεται από το State and 

Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ. 

Οι βιολογικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της 

χρησιμοποιούμενης μεθόδου πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ αρ. 

11138/07 (τεύχη 01-05). 

6.2.2. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου 

Για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

1. Τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή, ώστε αυτά να 

μην είναι αναγνωρίσιμα, γεγονός που συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά 

και στη μείωση του όγκου τους 
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2. Τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστείρωση θα πρέπει να 

απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία, κατά τρόπο που δε θα δημιουργεί πρόβλημα 

στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον 

3. Οι σταθερές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την 

επεξεργασία των ΕΑΑΜ, οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου 

4. Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών 

χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1275-99 και ΕΛΟΤ EN 1276-98 

5. Οι κινητές μονάδες θα επεξεργάζονται τα απόβλητα σε ειδικά καθορισμένους χώρους των ΥΜ, οι 

οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές (π.χ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέση 

στάθμευσης της κινητής μονάδας, φωτισμό, σήμανση, εγκαταστάσεις πυρόσβεσης) 

6. Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης γίνονται από 

εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου που ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ 

EN ISO 11138.01 

6.2.3. Διαχείριση Αποβλήτων μετά την Αποστείρωση 

Οι ΥΜ έχουν την ευθύνη για το διαχωρισμό και την παράδοση των κατάλληλων ΕΑΑΜ σε μονάδες 

αποστείρωσης. Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 

146163/2012 είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά και διατίθενται σε ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων. 

Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) σε σταθερές ή κινητές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ (Προτεινόμενοι 

κωδικοί ΕΚΑ: 18 01 04, 18 02 03), τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος. Εξωτερικά 

των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα 

ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της ΥΜ και η 

ημερομηνία της επεξεργασίας. Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ» οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για 

το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. 

Ο φορέας παραλαβής των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ ελέγχει το φορέα επεξεργασίας για την 

αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ, που 

παραδίδονται για διάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 2003/33/ΕΚ. 

Επιπλέον ο φορέας παραλαβής εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 13 και το Παράρτημα ΙΙ της 

κοινής υπουργικής απόφασης 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την 

υγειονομική ταφή των αποβλήτων», σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν ήταν επιτυχής η επεξεργασία, ο φορέας επεξεργασίας καταβάλλει 

στο φορέα διάθεσης των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ το κόστος ελέγχου της αποτελεσματικότητας της 

αποστείρωσης. 

Ο φορέας επεξεργασίας έχει την ευθύνη για την επίτευξη μικροβιακής μείωσης στα ΕΑΑΜ. 
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6.2.4. Επιλογή τεχνολογίας αποστείρωσης ως μέθοδο επεξεργασίας των ΕΑΑΜ 

6.2.4.1. Υγρή Θερμική Επεξεργασία (Αυτόκαυστα) 

Η υγρή θερμική επεξεργασία συνίσταται στη χρήση κορεσμένου ατμού υπό πίεση για την απολύμανση των 

μολυσματικών αποβλήτων. Η αποστείρωση που επιτυγχάνεται με τα συστήματα ατμού εξαρτάται από τη 

θερμοκρασία του κορεσμένου ατμού και μπορεί να κυμαίνεται από 99,99% (4-log) για τα απλά συστήματα, 

έως 99,9999% (6-log) για τα εξελιγμένα συστήματα. Η διαδικασία απαιτεί τον τεμαχισμό των αποβλήτων 

πριν την εισαγωγή του ατμού, για να βελτιώνεται η απόδοση. 

Τα απόβλητα που μπορούν να υποστούν επεξεργασία με αυτήν την τεχνολογία περιλαμβάνονται στον 

Πίνακα Ι της ΚΥΑ 146163/2012. 

7. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μια εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ στελεχώνεται με το αναγκαίο και εξειδικευμένο επιστημονικό, 

διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της 

επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται η υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για την παραλαβή των αποβλήτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 

22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στο εδάφιο 4.3.2 του Κεφαλαίου 4 του Άρθρου 4 της 

ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β791). 

9. ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ε.Α. 

Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας οφείλει να τηρεί μητρώο το οποίο θα διαβιβάζει 

υποχρεωτικά κατά το μήνα Φεβρουάριο στη διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας περιφέρειας και θα μας 

αποστέλλει αντίγραφο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 8 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 

της ΚΥΑ 146163/2012. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.3.3 

της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο της διαδικασίας και της 

αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, ζητώντας τους κύκλους 

αποστείρωσης από την εταιρία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ( EN ISO 11138) για τον έλεγχο του 

μικροβιολογικού φορτίου της αποστείρωσης των αποβλήτων (Ε.Α.Α.Μ.).. Οι βιολογικοί δείκτες να 

πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ( EN ISO 11138). 

2. Το κόστος των βιολογικών δεικτών και του ελέγχου εν γένει, θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ανά τρεις 

μήνες υποχρεωτικά θα κατατίθενται στην υπεύθυνη διαχείρισης αποβλήτων του νοσοκομείου οι 

τρεις βιολογικοί δείκτες και τα αποτελέσματα αυτών σε ότι αφορά τα απόβλητα που αντιστοιχούν 

στη δική μας Νοσοκομειακή Μονάδα. 
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3. Ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου Επιτήρησης Λοιμώξεων του 

Νοσοκομείου μας και τον υπεύθυνο διαχείρισης αποβλήτων 

4. Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής των αποστειρωμένων αποβλήτων απαιτήσει δειγματοληψία 

και έλεγχο της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να απευθύνεται 

σε πιστοποιημένο προς τούτο εργαστήριο που θα του υποδειχθεί και να καταβάλλει το κόστος της 

συγκεκριμένης διαδικασίας του ελέγχου 

5. Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο μας, για την 

επίβλεψη της διαδικασίας διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, καθώς 

και την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων 

6. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί την καταμέτρηση των αποβλήτων, την παραλαβή τους προς 

μεταφορά εκτός Νοσοκομείου για αποστείρωση/αποτέφρωση ή την αποστείρωση των αποβλήτων 

εντός Νοσοκομείου, παρουσία της επιτροπής που θα ορισθεί και σε ώρες και σε ημέρες που 

προτείνει το Νοσοκομείο 

7. Ο ανάδοχος θα συμμορφώνεται απόλυτα προς τις υποδείξεις και συστάσεις για την καλύτερη, 

αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση του έργου 

8. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει στο Νοσοκομείο ειδική ζυγαριά επί της οποίας θα τοποθετηθεί ο 

ψυκτικός θάλαμος. Με αυτόν τον τρόπο δε θα επιδέχονται αμφισβητήσεις οι ποσότητες των 

αποβλήτων που θα διαχειρίζεται κάθε φορά και συνολικά 

9. Ο υπολογισμός των ποσοτήτων των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που θα παραδίδονται, θα 

πραγματοποιείται παρουσία της Επιτροπής, η οποία και στο τέλος κάθε μήνα θα υποβάλλει στην 

Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας αναλυτική κατάσταση με τις ποσότητες σε κιλά που 

αποστειρώθηκαν/αποτεφρώθηκαν, καθώς και έγγραφο καλής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών 

10. Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κλπ.), 

το Νοσοκομείο μας έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο, με τις ανάλογες 

κυρώσεις 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Ευθύνη του Νοσοκομείου είναι: 

1. Η παροχή τριφασικού ρεύματος 380V για τη λειτουργία του ψυκτικού θαλάμου 

2. Η παροχή δικτύου νερού στο χώρο για την πλύση του θαλάμου και του περιβάλλοντος χώρου, μετά 

από κάθε επίσκεψη 

3. Η παροχή αποχέτευσης για τη διοχέτευση των υγρών από τον ψυκτικό θάλαμο  

4. Η δημιουργία ασφαλούς οδικής πρόσβασης των οχημάτων στον ψυκτικό θάλαμο και 

5. Η διαδικασία και τα μέσα συσκευασίας και μεταφοράς των μολυσματικών αποβλήτων έως τον 

ψυκτικό θάλαμο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –   Υπόδειγμα φύλλου Συμμόρφωσης Προσφερόμενων Υπηρεσιών 

 

2 Συσκευασία ΕΑΥΜ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Για τη συσκευασία των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο 
κεφάλαιο 1, παρ. 1.1 της κοινής υπουργικής απόφασης 
24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Ειδικότερα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού 
δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες 
βασίζονται στις απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO. 
Απαραίτητη είναι η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την 
επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό UN, καθώς και η χρήση της 
αντίστοιχης συσκευασίας με την κατάλληλη σήμανση και επισήμανσή 
της. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των συσκευασιών 
συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς των ΕΑΥΜ, όπως και γενικά 
των Επικίνδυνων Αποβλήτων, υπαγορεύονται από τις 
προαναφερόμενες συμφωνίες και τους προαναφερόμενους κώδικες 
(ADR, IMO/IMDG, RID, IATA, ICAO). 
Τα πιο κατάλληλα και ευρέως χρησιμοποιούμενα μέσα συσκευασίας τα 
οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι οι σακούλες. Οι σακούλες 
όταν πρόκειται για μολυσματικά απόβλητα πρέπει να συνοδεύονται 
από ειδικό περιέκτη (ενδεικτικά τύπου Hospital Box). Οι σακούλες θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE), πάχους τουλάχιστον 
1,5 mm. Οι σακούλες ελαφρού βάρους μπορούν να κλείσουν με δέσιμο 
του λαιμού της σακούλας. Οι σακούλες μεγάλου βάρους πρέπει να 
κλείνουν και με δεύτερη πλαστική σακούλα και να σφραγίζονται με 
ετικέτα του τύπου self-locking. Οι πλαστικές σακούλες δεν πρέπει να 
κλείνουν με συρραφή.  ΌΧΙ     

2.1. 
Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων 
ΜΕΑ, τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή ΜΕΑ, τα οποία προορίζονται 
προς αποτέφρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 
• Μιας χρήσεως 
• Κόκκινου χρώματος 
• Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για 
ασφαλή μεταφορά 
• Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους 
• Να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην 
παράγονται επικίνδυνα αέρια 
• Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον 
• Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τους κώδικες ADR, IMDG, 
RID μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευασία ΕΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) 
προς αποτέφρωση ένας στεγανός περιέκτης τύπου Hospital Box με 
ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC), ανάλογου χρώματος και 
ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του περιεχομένου. Ο περιέκτης 
πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές, ικανές για να 
κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται 
• Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεμβάλλεται 
κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε 
επαρκή ποσότητα, ώστε να απορροφά τυχόν διαφυγές υγρών 
αποβλήτων 
• Ο περιέκτης πρέπει να κλείνει με τρόπο που δε θα επιτρέπει το 
εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του 
• Τα Hospital Boxes και οι λοιπές συσκευασίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά να είναι κατάλληλες κατά UN 
• Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του 
μολυσματικού ή / και επικίνδυνου, ανάλογα με την κλάση UN στην 
οποία αυτά κατατάσσονται 
• Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την 
επικινδυνότητά τους και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, 
ΑΕΑ) 
• Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι 
και να αναγράφουν: ημερομηνία παράγωγης, ακριβή θέση παραγωγής 
(π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία 
αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων ΝΑΙ     

 

Από τον ανάδοχο κάθε μήνα θα διατίθενται τα  Hospital Boxes 150 
στον αριθμό, για όλο το χρόνο ισχύος της σύμβασης, χωρητικότητας 
10-30 λίτρων για την αποθήκευση των ΜΕΑ, κόκκινου χρώματος. 
Επιπλέον από τον ανάδοχο πέραν της σακούλας που θα περιέχεται σε 
κάθε Hospital Box θα διατίθεται μία επιπλέον σακούλα αντίστοιχου 
χρώματος. ΝΑΙ     

2.2. 

 Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων 
Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) τα οποία προορίζονται για 
αποστείρωση 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς 
Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) τα οποία προορίζονται προς αποστείρωση πρέπει να 
έχουν τις εξής προδιαγραφές: 
• Μιας χρήσεως 
• Αδιαφανείς 
• Κίτρινου χρώματος 
• Ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση 
• Ανθεκτικές κατά τη μεταφορά 
• Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού, 
ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται 
• Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά 
τους 
• Να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά 
(ΕΑΑΜ)» 
• Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού 
• Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον 
• Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να 
αναγράφουν: ημερομηνία παράγωγης, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. 
θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, 
προορισμό αποβλήτων 
• Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τους κώδικες ADR, IMDG, RID μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως συσκευασία ΕΑΑΜ προς αποστείρωση ένας στεγανός 
περιέκτης τύπου Hospital Box με ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC), ανάλογου 
χρώματος και ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του περιεχομένου. Ο 
περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές, ικανές για να 
κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται και να κλείνει με τρόπο που δε θα 
επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του. Μεταξύ σακούλας και 
περιέκτη θα πρέπει να παρεμβάλλεται απορροφητικό υλικό ΝΑΙ     

 

Το νοσοκομείο προμηθεύεται τις σακούλες κίτρινου χρώματος για τη 
συσκευασία των ΕΑΑΜ από προμηθευτή, ο οποίος υπογράφει σύμβαση ενός 
έτους και επιλέγεται με συνοπτικό διαγωνισμό. Δεν απαιτούνται περιέκτες 
τύπου Hospital Boxes  για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ του νοσοκομείου, διότι το 
νοσοκομείο διαθέτει έναν αριθμό περιεκτών κίτρινου χρώματος. 
Παρόλα αυτά θα επιθυμούσαμε να υπάρχει αναφορά στην οικονομική 
προσφορά των συμμετεχόντων για το αν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας 
επιπλέον κάδων και ποιο θα είναι το κόστος τους. ΝΑΙ     

2.3  Υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων       

 

Οι υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων, τα οποία 
προορίζονται είτε προς αποτέφρωση, είτε προς αποστείρωση, πρέπει 
να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 
• Μιας χρήσεως 
• Άκαμπτοι 
• Αδιάτρητοι 
• Αδιαφανείς υψηλής πυκνότητας 
• Αδιαπέραστοι από την υγρασία 
• Μη παραμορφούμενοι για ασφαλή μεταφορά 
• Να είναι κατάλληλοι κατά UN 
• Να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και 
την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά 
κατατάσσονται 
• Να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Αιχμηρά Απόβλητα» 
• Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC) 
• Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον 
• Να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής 
• Να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, ώστε μετά την πλήρωσή 
τους και το κλείσιμο του περιέκτη να είναι αδύνατη η διασπορά των 
παθογόνων μικροοργανισμών 
• Να τοποθετούνται σε δευτερογενείς περιέκτες ανάλογου χρώματος 
με τη μέθοδο επεξεργασίας που θα ακολουθήσει ΝΑΙ     

 

Το νοσοκομείο προμηθεύεται τους υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή 
αιχμηρών αποβλήτων, τα οποία προορίζονται είτε προς 
αποτέφρωση, είτε προς αποστείρωση, από προμηθευτή, μέσω 
σύμβασης προμήθειας υγειονομικού υλικού. Παρόλα αυτά θα 
επιθυμούσαμε να υπάρχει αναφορά στην οικονομική προσφορά των 
συμμετεχόντων για το αν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας 
υποδοχέων για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων 2,7 Lit και 5,4 lit και 
ποιο θα είναι το κόστος τους. ΝΑΙ     

3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ       
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3.1 

Μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς 
Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΜΕΑ) 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Η μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ διεξάγεται με τροχήλατα κλειστού 
τύπου προς το χώρο αποθήκευσής τους εντός της ΥΜ (ψυκτικός 
θάλαμος). Τα συγκεκριμένα τροχήλατα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
και μόνο για αυτό το σκοπό. Απαγορεύεται η μεταφορά μεμονωμένων 
σάκων χειρωνακτικά, καθώς και η φύλαξη γεμάτων σάκων στους 
διαδρόμους και τα κλιμακοστάσια. Τα τροχήλατα καθαρίζονται και 
απολυμαίνονται τουλάχιστον μία φορά ημερησίως.  ΌΧΙ     

 

Η αποκομιδή θα εκτελείται ανά 5 ημέρες και σε ειδικές περιπτώσεις 
κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους της Υγειονομικής Μονάδας. ΝΑΙ     

3.2  Μεταφορά ΕΑΥΜ εκτός ΥΜ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Για τη μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτός ΥΜ εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 
24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατά τη συλλογή και 
μεταφορά τους εκτός ΥΜ, τα ΕΑΥΜ πρέπει να συνοδεύονται από 
έγγραφο έντυπο αναγνώρισης, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6. 
Για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην  
ADR. Ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά πρέπει να είναι κάτοχος του 
ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, 
αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών.  
Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς (π.χ. όταν μέρος της 
μεταφοράς εκτελείται οδικώς και μέρος αυτής δια θαλάσσης), τα 
απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται με τρόπο ώστε να ακολουθείται 
το σύνολο των απαιτήσεων που αφορούν τα επιμέρους τμήματα της 
μεταφοράς. Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών 
κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας 
συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7-3-07), 
όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β’ 
948). 

ΝΑΙ     

 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της μεταφοράς των ΕΑΥΜ 
(ΕΑΑΜ) από το νοσοκομείο ανά 5 ημέρες και σε έκτακτες περιπτώσεις 
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή. Η μεταφορά των ΜΕΑ 
θα γίνεται μία φορά το μήνα. 
Για τη μεταφορά των αποβλήτων θα εφαρμόζονται όσα επακριβώς 
ορίζονται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (έντυπα 
αναγνώρισης, κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης κ.λ.π.). ΝΑΙ     

3.3 Προδιαγραφές Οχημάτων Μεταφοράς       

3.3.1 Οχήματα μεταφοράς ΕΑΑΜ, ΜΕΑ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 



 

Σελίδα 52 

 

Τα οχήματα μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να πληρούν τις εξής 
απαιτήσεις: 
• Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999, 
όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής 
απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται 
• Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου, το οποίο 
να επιδεικνύεται σε εμφανές σημείο 
• Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
• Κατ’ ελάχιστον να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν 
δυνατότητα ψύξης ≤ 8 0C, να μη φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να 
επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και να 
απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την 
ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών 
• Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του 
σώματος του οχήματος, που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης 
του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης 
• Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας, το οποίο να 
εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς του 
• Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης 
• Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή 
κατακράτησης υγρών διαρροών 
• Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και 
απολυμαντικό, μαζί με τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση 
των υγρών διαρροών 
• Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των 
μεταφορέων αποβλήτων 
• Να μη χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων 
• Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε 
εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται 
σε άριστη υγειονομική κατάσταση και να τους επιδίδεται σχετική 
βεβαίωση απολύμανσης, κατά την απομάκρυνσή τους από τις 
εγκαταστάσεις των αποδεκτών 
Σε περίπτωση χρήσης των οχημάτων μεταφοράς ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και για 
μεταφορά ΑΕΑ, να αποδεικνύεται ή να τεκμηριώνεται ότι αυτό είναι 
σύμφωνο με τις διατάξεις της ADR. ΝΑΙ     

4 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΥΜ       

4.1 Αποθήκευση ΕΑΥΜ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Η αποθήκευση των ΕΑΥΜ εντός των ΥΜ γίνεται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 
24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον θα πρέπει να 
τηρούνται τα παρακάτω: Η αποθήκευση των ΕΑ στις ΥΜ πρέπει να 
γίνεται σε χώρους, ειδικά διαμορφωμένους για το σκοπό αυτό, 
επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την 
αλλοίωση των αποβλήτων, μακριά από μαγειρεία, χώρους εστίασης ή 
χώρους προετοιμασίας τροφίμων. ΌΧΙ     

 

Για τους χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να πληρούνται τα εξής: 
• Οι χώροι να βρίσκονται σε σημεία όπου υπάρχει δυνατότητα 
ευχερούς διακίνησης των μέσων συλλογής και μεταφοράς 
• Η κτιριακή εγκατάσταση πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής, ώστε να 
προφυλάσσει από βροχές, πλημμύρες, φωτιά κ.λπ. 
• Οι χώροι να μην επιτρέπουν πρόσβαση στο κοινό, ή την είσοδο σε μη 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
• Στην είσοδο των χώρων να υπάρχει το διεθνές σύμβολο του 
μολυσματικού και επικίνδυνου και ευδιάκριτη σήμανση με τον όρο « 
Επικίνδυνα Απόβλητα» 
• Οι χώροι να είναι εξοπλισμένοι με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
πυρόσβεσης και σε περίπτωση πυρκαγιάς να πληρούνται όλα τα μέτρα 
ασφαλείας 
• Να υπάρχει η δυνατότητα ελαχιστοποίησης της επαφής των 
χειριστών με τα ΕΑΥΜ και ευχερούς διακίνησης των υποδοχέων 
• Οι χώροι να μην επιτρέπουν το διασκορπισμό των ΕΑΥΜ στο 
περιβάλλον 
• Να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε ζώα ΌΧΙ     
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Οι ποσότητες των αποθηκευμένων αποβλήτων πρέπει να 
καταγράφονται σε ειδικό έντυπο. Στο χώρο αποθήκευσης εντός της ΥΜ, 
τα ΕΑΥΜ θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα, 
εφόσον απαιτείται, του ίδιου χρώματος με τον αρχικό και πλήρους 
στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαρροές. ΌΧΙ     

4.2  Αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Η αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ στις ΥΜ πρέπει να γίνεται σε ειδικά 
διαμορφωμένους ψυκτικούς θαλάμους, επαρκούς χωρητικότητας και 
σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. Στο 
χώρο αυτό, πρέπει να υπάρχει ευκρινής σήμανση με τον όρο 
«Επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και 
επικίνδυνου. 
Συγκεκριμένα για το Γ.Ν. Κομοτηνής θα πρέπει να προσφερθούν δύο 
ψυκτικοί θάλαμοι, ένας χωρητικότητας 35.000 λίτρων για την 
αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ένας χωρητικότητας 500 λίτρων για την 
αποθήκευση των ΜΕΑ. ΝΑΙ     

 

Η αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία ≤ 
5 0C, εντός της εγκατάστασης της ΥΜ και για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία 
του ψυκτικού θαλάμου είναι μικρότερη των 0 0C, ο χρόνος παραμονής 
των ΕΑΥΜ μπορεί να επεκταθεί σε 30 ημέρες από την ημερομηνία 
παραγωγής τους και για ποσότητες ΕΑΥΜ μικρότερες των 500 λίτρων. ΝΑΙ     

 

Για τον ψυκτικό θάλαμο θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
τεχνικές προδιαγραφές: 
• Ο ψυκτικός θάλαμος πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας 
(ανάλογης με το μέγεθος της ΥΜ), να φέρει στην πόρτα του το διεθνές 
σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και τον όρο «Επικίνδυνα 
Απόβλητα» 
• Η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής 
ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση 
• Ο θάλαμος πρέπει να είναι βαμμένος εξωτερικά και εσωτερικά με 
υψηλής αντοχής χρώματα 
• Ο θάλαμος πρέπει να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο με κατάλληλο 
υπόστρωμα (μεταλλικό ή βιομηχανικού τύπου) για ενίσχυση του 
δαπέδου 
• Να υπάρχει μόνωση 
• Ο θάλαμος να φέρει μεταλλική πόρτα, η οποία κλείνει αεροστεγώς, 
με εξωτερικό διακόπτη για την ενεργοποίηση του εσωτερικού 
φωτισμού ή να υπάρχει εσωτερικό σύστημα φωτισμού με αδιάβροχες 
λυχνίες, οι οποίες να τίθενται σε λειτουργία άμεσα με το άνοιγμα της 
πόρτας 
• Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να αποτελείται από έναν εξωτερικό 
πίνακα, μεταλλικό, για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του 
ψυκτικού θαλάμου. Ο πίνακας πρέπει να διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο 
θερμοστάτη, μια μικροαυτόματη ασφάλεια και ένα ρευματολήπτη 
βιομηχανικού τύπου, στεγανό. Το σύστημα ψύξης πρέπει να είναι 
αυτόνομο, με ψυκτική μονάδα συντήρησης και να διαθέτει όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήματα για τη σωστή και αυτόματη λειτουργία του 
• Ο θάλαμος να διαθέτει πόμολο ασφαλείας για άνοιγμα και από το 
εσωτερικό του ΝΑΙ     

4.3 Χαρακτηριστικά χώρων αποθήκευσης ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά των χώρων αποθήκευσης, όπως 
αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2 και επιπλέον: 
• Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να βρίσκονται σε σημεία όπου υπάρχει 
δυνατότητα ευχερούς διακίνησης των οχημάτων μεταφοράς των 
αποβλήτων 
• Θα πρέπει να εφαρμόζεται επιμελημένη και συμμετρική τοποθέτηση 
των περιεκτών ΌΧΙ     

5 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΥΜ-ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΑΥΜ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Για την αποθήκευση εκτός της ΥΜ ισχύει ότι και για την αποθήκευση 
εντός της ΥΜ ανά κατηγορία αποβλήτων, όμως ως μέγιστος χρόνος 
αποθήκευσης υπολογίζεται αθροιστικά και ο χρόνος αποθήκευσης 
εντός της ΥΜ. 
Ως Σταθμοί Μεταφόρτωσης ΕΑΥΜ θεωρούνται οι σταθερές 
εγκαταστάσεις (αποθήκες) εκτός ΥΜ, στις οποίες πραγματοποιείται 
συγκέντρωση των ΕΑΥΜ, πριν αυτά οδηγηθούν για περαιτέρω 
διαχείριση. Για τις σταθερές εγκαταστάσεις ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο κεφάλαιο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, 
όπως εκάστοτε ισχύει. ΝΑΙ     

6 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ       

6.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ       

6.1.1 Γενικά 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα 
προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και οριακές τιμές από την 
αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της 
κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για 
τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση 
των αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005) και του Κεφαλαίου IV της κοινής 
υπουργικής απόφασης 36060/1155/Ε.103/2013 - Καθορισμός πλαισίου 
κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές 
δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 (ΦΕΚ 1450/Β/2013), όπως 
εκάστοτε ισχύουν. ΝΑΙ     

6.1.2 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου (σχεδιασμός 
και συνθήκες λειτουργίας) των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ 
προβλέπονται στο Άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 
22912/1117/2005 και στο Κεφάλαιο IV της κοινής υπουργικής 
απόφασης 36060/1155/Ε.103/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επιπλέον 
ισχύουν τα εξής: ΝΑΙ     

 

1. Οι θάλαμοι καύσεως θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα 
για τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον με το ένα δέκατο (1/10) της 
ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης 
2. Το υλικό κατασκευής των θαλάμων καύσης και μετάκαυσης θα 
πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε διαβρωτικά απόβλητα ή αέρια και σε 
θερμικά σοκ 
3. Το άνοιγμα της εισόδου θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να 
επιτρέπει τη φόρτωση πακεταρισμένων αποβλήτων 
4. Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και να 
ρυθμίζεται από μία κεντρική κονσόλα, με συνεχή επίδειξη και 
καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας 
5. Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο 
ώστε να: 
• Απολυμαίνεται εύκολα 
• Εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης 
• Παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων των αποβλήτων – 
όπου αυτά χρησιμοποιούνται – προ της εισόδου τους στο θάλαμο 
καύσεως ΝΑΙ     

 

Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης είναι 
υποχρεωμένοι να τηρούν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 10 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς 
επίσης και τα ακόλουθα: ΝΑΙ     
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• Συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει 
θερμοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής των δημιουργούμενων 
απαερίων στη συγκεκριμένη θερμοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτοί 
τύποι συσκευασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε 
υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο 
συγκεκριμένος κατά περίπτωση εξοπλισμός 
• Έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο 
θάλαμο καύσης και μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα 
• Ημερήσια καταγραφή της ποσότητας των αποβλήτων που 
αποτεφρώθηκαν 
• Ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού 
καταγραφικού εξοπλισμού 
• Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης, τοποθετημένο 
σε διακριτό σημείο στο χώρο της εγκατάστασης επεξεργασίας των 
αποβλήτων 
• Πρόβλεψη αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων, για 5 
τουλάχιστον ημέρες σε θερμοκρασία ≤ 5 0C σε κατάλληλους χώρους, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 4 και 5, είτε λόγω 
λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, 
είτε λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης ΝΑΙ     

 

• Οι φορείς λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλουν να τηρούν βιβλία 
καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης. Με βάση τα 
βιβλία αυτά καταρτίζεται ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση που 
καταρτίζουν οι φορείς λειτουργίας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 
Ø Ποσότητες, κατηγορίες και κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που 
υπέστησαν επεξεργασία με αποτέφρωση 
 
Ø Τόπος/χώρος διάθεσης των ξηρών υπολειμμάτων 
Ø Αποτελέσματα των ειδικών ελέγχων και μετρήσεων 
Ø Ειδικότερα συμβάντα (κυρίως αστοχίες) – αντιμετώπιση των 
συμβάντων ΝΑΙ     

 

Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των στοιχείων των αναλύσεων και 
μετρήσεων των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας τους και 
της αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων 
έγγραφα, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία της 
εγκατάστασης ΝΑΙ     

6.1.3 Ατμοσφαιρικές Εκπομπές, Υγρά Απόβλητα και Υπολείμματα 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Η δειγματοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, 
συμπεριλαμβανομένων των διοξινών και των φουρανίων, καθώς και οι 
μετρήσεις με μεθόδους αναφοράς για τη βαθμονόμηση των αυτόματων 
συστημάτων μετρήσεων, διεξάγονται όπως ορίζουν τα πρότυπα CEN. 
Εάν δεν υπάρχουν τα πρότυπα CEN, ισχύουν τα πρότυπα ISO, εθνικά ή 
διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης 
επιστημονικής ποιότητας. Η χωροθέτηση των σημείων δειγματοληψίας 
ή μετρήσεων, καθώς και ο προσδιορισμός των διαδικασιών 
δειγματοληψίας και μετρήσεων, περιλαμβάνονται και αποτελούν 
αντικείμενο της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. ΝΑΙ     

6.1.3.1 Τεχνικές Μετρήσεων 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Σχετικά με τις τεχνικές μετρήσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, 
όπως εκάστοτε ισχύει. ΝΑΙ     

6.1.3.2 
Διαχείριση υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον 
καθαρισμό των καυσαερίων 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον 
καθαρισμό των καυσαερίων ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 
11 και στο παράρτημα IV της κοινής υπουργικής απόφασης 
22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. ΝΑΙ     

6.1.3.3 Διαχείριση υπολειμμάτων 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Για τα ξηρά υπολείμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της 
κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Επιπλέον ισχύουν τα εξής: Τα ξηρά υπολείμματα από την αποτέφρωση 
των αποβλήτων ανήκουν στην κατηγορία 19 01 του ΕΚΑ, «απόβλητα 
από την καύση ή την πυρόλυση αποβλήτων» και κατατάσσονται σε 
εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ ανάλογα με τη σύσταση και την προέλευσή τους. 
Για την κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων πρέπει να διενεργούνται 
δειγματοληψίες και αναλύσεις για τον προσδιορισμό των φυσικών και 
χημικών ιδιοτήτων, καθώς και του ρυπογόνου φορτίου τους. Για τη 
δειγματοληψία χρησιμοποιείται το πρότυπο του ΕΛΟΤ EN 14899 
«Χαρακτηρισμός αποβλήτων-Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών-
Πλαίσιο για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου 
δειγματοληψίας». 
Στις μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πραγματοποιούνται μετρήσεις 
στα υπολείμματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 11 της 
κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005. 
Η διαχείριση που εφαρμόζεται εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση 
των υπολειμμάτων ως επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα. 
Αν η περαιτέρω διαχείριση αφορά διάθεση σε Χώρο Υγειονομικής 
Ταφής, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της απόφασης 2003/33/ΕΚ 
«για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 
16 και το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ», όπως εκάστοτε 
ισχύουν. ΝΑΙ     

6.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ       

6.2.1 6.2.1. Γενικά 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές εφαρμόζονται τόσο σε σταθερές όσο και σε 
κινητές μονάδες επεξεργασίας. Οι διαδικασίες αποστείρωσης 
ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. 
Μετά την επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα. 
Τα είδη των αποβλήτων που δύναται να υποστούν επεξεργασία με 
κάποια από τις τεχνολογίες που υπάγονται στις τεχνολογίες 
αποστείρωσης, καθορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα Ι της ΚΥΑ 
146163/2012. ΝΑΙ     

 
Επίπεδο Αποστείρωσης και Μικροοργανισμοί Δείκτες 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο ΙΙΙ, όπως 
προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative 
Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ. 
Οι βιολογικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας της χρησιμοποιούμενης μεθόδου πρέπει να 
ακολουθούν τα προβλεπόμενα στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ αρ. 
11138/07 (τεύχη 01-05). ΝΑΙ     

6.2.2  Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ πρέπει να 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο 
όπου θα γίνει αυτή, ώστε αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα, γεγονός 
που συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά και 
στη μείωση του όγκου τους 
2. Τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την 
αποστείρωση θα πρέπει να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, κατά τρόπο που δε θα δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια 
υγεία και το περιβάλλον 
3. Οι σταθερές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτουν 
ειδικές εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ, οι οποίες θα 
βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου 
4. Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα 
απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη 
τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1275-99 και ΕΛΟΤ EN 1276-98 
5. Οι κινητές μονάδες θα επεξεργάζονται τα απόβλητα σε ειδικά 
καθορισμένους χώρους των ΥΜ, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις 
κατάλληλες υποδομές (π.χ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέση 
στάθμευσης της κινητής μονάδας, φωτισμό, σήμανση, εγκαταστάσεις 
πυρόσβεσης) 
6. Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της 
αποστείρωσης γίνονται από εξειδικευμένο και διαπιστευμένο 
εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου που ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ EN 
ISO 11138.01 ΝΑΙ     

6.2.3  Διαχείριση Αποβλήτων μετά την Αποστείρωση 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Οι ΥΜ έχουν την ευθύνη για το διαχωρισμό και την παράδοση των 
κατάλληλων ΕΑΑΜ σε μονάδες αποστείρωσης. Τα ΕΑΑΜ τα οποία 
έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
146163/2012 είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά και 
διατίθενται σε ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση 
των στερεών αποβλήτων. 
Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) σε σταθερές ή κινητές μονάδες 
επεξεργασίας ΕΑΑΜ (Προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ: 18 01 04, 18 02 03), 
τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος. 
Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα 
αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία 
του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της ΥΜ 
και η ημερομηνία της επεξεργασίας. Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ» 
οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα 
και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. 
Ο φορέας παραλαβής των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ ελέγχει το φορέα 
επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με 
δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ, που 
παραδίδονται για διάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
απόφαση 2003/33/ΕΚ. 
Επιπλέον ο φορέας παραλαβής εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το 
Άρθρο 13 και το Παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 
29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων», σχετικά με τη διαδικασία και τα 
κριτήρια αποδοχής αποβλήτων. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν ήταν επιτυχής η επεξεργασία, 
ο φορέας επεξεργασίας καταβάλλει στο φορέα διάθεσης των 
αποστειρωμένων ΕΑΑΜ το κόστος ελέγχου της αποτελεσματικότητας 
της αποστείρωσης. 
Ο φορέας επεξεργασίας έχει την ευθύνη για την επίτευξη μικροβιακής 
μείωσης στα ΕΑΑΜ. ΝΑΙ     

6.2.4 
 Επιλογή τεχνολογίας αποστείρωσης ως μέθοδο επεξεργασίας 
των ΕΑΑΜ       

6.2.4.1  Υγρή Θερμική Επεξεργασία (Αυτόκαυστα) 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Η υγρή θερμική επεξεργασία συνίσταται στη χρήση κορεσμένου ατμού 
υπό πίεση για την απολύμανση των μολυσματικών αποβλήτων. Η 
αποστείρωση που επιτυγχάνεται με τα συστήματα ατμού εξαρτάται 
από τη θερμοκρασία του κορεσμένου ατμού και μπορεί να κυμαίνεται 
από 99,99% (4-log) για τα απλά συστήματα, έως 99,9999% (6-log) για τα 
εξελιγμένα συστήματα. Η διαδικασία απαιτεί τον τεμαχισμό των 
αποβλήτων πριν την εισαγωγή του ατμού, για να βελτιώνεται η 
απόδοση. 
Τα απόβλητα που μπορούν να υποστούν επεξεργασία με αυτήν την 
τεχνολογία περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ι της ΚΥΑ 146163/2012. ΝΑΙ     

7 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Μια εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ στελεχώνεται με το αναγκαίο 
και εξειδικευμένο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό 
προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της 
επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει 
να διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα 
με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. ΝΑΙ     

8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Για την παραλαβή των αποβλήτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως 
εκάστοτε ισχύει, καθώς και στο εδάφιο 4.3.2 του Κεφαλαίου 4 του 
Άρθρου 4 της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β791).  ΝΑΙ     

9 
 ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗ Ε.Α. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας οφείλει να τηρεί 
μητρώο το οποίο θα διαβιβάζει υποχρεωτικά κατά το μήνα 
Φεβρουάριο στη διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας περιφέρειας και θα 
μας αποστέλλει αντίγραφο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Κεφάλαιο 8 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 
146163/2012. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.3.3 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 24944/1159/2006. ΝΑΙ     

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

1. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο της 
διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης, όταν 
αυτό κρίνεται σκόπιμο, ζητώντας τους κύκλους αποστείρωσης από την 
εταιρία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ( EN ISO 11138) για τον έλεγχο 
του μικροβιολογικού φορτίου της αποστείρωσης των αποβλήτων 
(Ε.Α.Α.Μ.).. Οι βιολογικοί δείκτες να πληρούν τις απαιτήσεις των 
προτύπων ΕΛΟΤ ( EN ISO 11138) ΝΑΙ     

 

2. Το κόστος των βιολογικών δεικτών και του ελέγχου εν γένει, θα 
βαρύνει τον ανάδοχο. Ανά τρεις μήνες υποχρεωτικά θα κατατίθενται 
στην υπεύθυνη διαχείρισης αποβλήτων του νοσοκομείου οι τρεις 
βιολογικοί δείκτες και τα αποτελέσματα αυτών σε ότι αφορά τα 
απόβλητα που αντιστοιχούν στη δική μας Νοσοκομειακή Μονάδα. ΝΑΙ     

 

3. Ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου 
Επιτήρησης Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας και τον υπεύθυνο 
διαχείρισης αποβλήτων και τον υπεύθυνο διαχείρισης αποβλήτων ΝΑΙ     

 

4. Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής των αποστειρωμένων 
αποβλήτων απαιτήσει δειγματοληψία και έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
απευθύνεται σε πιστοποιημένο προς τούτο εργαστήριο που θα του 
υποδειχθεί και να καταβάλλει το κόστος της συγκεκριμένης 
διαδικασίας του ελέγχου ΝΑΙ     

 

5. Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής που θα ορισθεί 
από το Νοσοκομείο μας, για την επίβλεψη της διαδικασίας διαχείρισης 
των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, καθώς και την 
τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων ΝΑΙ     

 

6. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί την καταμέτρηση των αποβλήτων, την 
παραλαβή τους προς μεταφορά εκτός Νοσοκομείου για 
αποστείρωση/αποτέφρωση ή την αποστείρωση των αποβλήτων εντός 
Νοσοκομείου, παρουσία της επιτροπής που θα ορισθεί και σε ώρες και 
σε ημέρες που προτείνει το Νοσοκομείο ΝΑΙ     
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7. Ο ανάδοχος θα συμμορφώνεται απόλυτα προς τις υποδείξεις και 
συστάσεις για την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη 
εκτέλεση του έργου ΝΑΙ     

 

8. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει στο Νοσοκομείο ειδική ζυγαριά επί της 
οποίας θα τοποθετηθεί ο ψυκτικός θάλαμος. Με αυτόν τον τρόπο δε θα 
επιδέχονται αμφισβητήσεις οι ποσότητες των αποβλήτων που θα 
διαχειρίζεται κάθε φορά και συνολικά ΝΑΙ     

 

9. Ο υπολογισμός των ποσοτήτων των επικίνδυνων ιατρικών 
αποβλήτων που θα παραδίδονται, θα πραγματοποιείται παρουσία της 
Επιτροπής, η οποία και στο τέλος κάθε μήνα θα υποβάλλει στην 
Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας αναλυτική κατάσταση με 
τις ποσότητες σε κιλά που αποστειρώθηκαν/αποτεφρώθηκαν, καθώς 
και έγγραφο καλής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών ΝΑΙ     

 

10. Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα 
με αναφορές, παρατηρήσεις κλπ.), το Νοσοκομείο μας έχει τη 
δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο, με τις ανάλογες 
κυρώσεις ΝΑΙ     

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ 
ΕΡΓΟ  

Στο σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα έγγραφα, 
υπεύθυνες δηλώσεις και πιστοποιητικά τα οποία θα είναι αριθμημένα σύμφωνα με την αρίθμηση του πίνακα προς διευκόλυνση του 
έργου της επιτροπής: 

 

Για τη μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Ε.Α.Α.Μ  και Μ.Ε.Α., απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του 
συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των Ε.Α.Α.Μ και 
Μ.Ε.Α. που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή Ένωση εταιρειών: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή 
ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

1 Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή-μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 
μολυσματικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 (πρέπει 
υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια 
των οποίων θα εκτελεστεί το έργο). 

 

2 Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, του νομίμου κατόχου της 
άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ και ΜΕΑ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να 
εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ που παράγονται από 
τις Υγειονομικές Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με 
τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012 και ότι διαθέτει το απαιτούμενο 
προσωπικό για να εκτελέσει το έργο μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ της 
Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012. 

 

3 Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, του νομίμου κατόχου της 
άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ και ΜΕΑ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο 
κατ’ ελάχιστον οχήματα μεταφοράς, τα οποία πληρούν όλους τους όρους 
που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.3. του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας. Η απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών των οχημάτων θα 
ελεγχθεί από τις παραπομπές. 

 

4 Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης μονάδας επεξεργασίας ιατρικών 
αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα ότι δέχεται προς επεξεργασία τα 
μολυσματικά απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη 
εταιρεία μεταφοράς ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, με συνημμένα αντίγραφα της Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) και της άδειας λειτουργίας της 
σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ και ΜΕΑ σε ισχύ. 

 

5 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ 
και ΜΕΑ με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και 
κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ. 

 

6 Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ και ΜΕΑ με 
πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 ((ΦΕΚ 
1350/Β’). 
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7 Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων που σαφώς αναφέρεται η χρήση τους για 
μεταφορά μολυσματικών αποβλήτων, καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά 
ADR και ATP, σύμφωνα με το (ΦΕΚ 948 Β/22-5-2008 και την απόφαση με 
αριθμό πρωτ. Α3/28216/2567 από 21-5-2009). 

 

8 Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα 
διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη 
σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ 
τελευταίου τριμήνου). Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της 
σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οδηγών 
που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελματικού 
διπλώματος οδήγησης. 

 

9 Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη της αδειοδοτημένης εταιρείας 
μεταφοράς ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα παρέχει 
τουλάχιστον δύο φορτηγά ψυγεία πιστοποιημένα κατά ADR και δύο (2) 
οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

10 Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής – μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, θα 
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 και 14001:2015 για τη 
συλλογή - μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς 
μολυσματικού χαρακτήρα. 

 

 

Για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του 
συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ και 
ΜΕΑ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρεία συλλογής – μεταφοράς 
που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρεία επεξεργασίας ΕΑΑΜ και ΜΕΑ.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή 
ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

11 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και όπως ισχύει σήμερα. 

 

12 Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ με 
αποστείρωση, σε ισχύ 

 

13 Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα 
λειτουργίας της μονάδας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, 
ο τύπος συσκευασίας, ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία 
επεξεργασίας, ο χρόνος παραμονής των απαερίων αποτέφρωσης στην 
θερμοκρασία επεξεργασίας (για τις μονάδες αποτέφρωσης, η αποδεκτή 
περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το φορτίο ανά κύκλο 
επεξεργασίας, Άρθρο 8 της αριθμ. ΚΥΑ 146163/2012. 

 

14 Ιδιαίτερα για τις μονάδες αποστείρωσης να υποβληθούν:  

- Τεχνικό  φυλλάδιο  (prospectus)  του  εξοπλισμού  αποστείρωσης  το οποίο  
θα είναι το επίσημο που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής για την προώθηση 
των πωλήσεών του καθώς και πελατολόγιο του κατασκευαστή. 

 

- Πρόσφατα στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού 
επεξεργασίας, που αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση 
για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ του έργου. Να κατατεθούν μελέτες που έχει 
πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής του αποστειρωτή όσο και η 
συγκεκριμένη προτεινόμενη εγκατάσταση 

 

- Εκτύπωση από το Η.Μ.Α. της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των τριών   
προηγούμενων ετών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.   

 

- Λίστα των υγειονομικών μονάδων με τις οποίες έχει συνεργαστεί η μονάδα 
αποστείρωσης με στόχο να εξακριβωθεί η εμπειρία της στον χώρο. Να 
κατατεθούν συμβάσεις που έχει συνάψει η μονάδα αποστείρωσης με 
Δημόσιες και Ιδιωτικές Υγειονομικές Μονάδες καθώς και βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης . 

 

- Βεβαίωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) όλων των 
εμπλεκόμενων με τη συλλογή, μεταφορά διαχείριση των ΕΑΑΜ και τελικής 
διάθεσης (ΧΥΤΑ) καθώς και όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης του 
αναδόχου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ Β’ 2992/19-09-
2016). 

 

15 Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη   που να δηλώνεται ότι ο 
ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με δική 
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του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο 
χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η 
μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει 
των άρθρων της αριθ. ΚΥΑ 146163/2012 όπως ισχύει σήμερα. 

α Για τις μονάδες αποστείρωσης επιπλέον (ΦΕΚ 1419 Β/2003) να υποβληθούν: 

1. Άδεια συλλογής - μεταφοράς των ΕΙΑ-ΜΧ που έχουν υποστεί την 
επεξεργασία της αποστείρωσης. Σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την άδεια αυτή 
απαιτείται να διαθέτει ένα μέλος. Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», 
οδηγούνται στον τελικό  αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό 
όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά  απόβλητα. ( Παράρτημα 1 , 
κεφ 4 , παράγραφος 4.3.3 της ΚYA οικ.146163/2012 

2. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδέχεται τα 
αποστειρωμένα απόβλητα(ΕΚΑ 19 02 03)  προς διάθεση ή άδεια 
απόρριψης αποβλήτων στο οικείο  ΧΥΤΑ.  

3. Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι τα τελικώς 
αποστειρωμένα απορρίμματα διατίθενται στο οικεία ΧΥΤΑ σε 
κίτρινους περιέκτες όπου εμφανώς αναγράφεται  η φράση 
«Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή 
νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία  της  υγειονομικής 
μονάδας και η ημερομηνία. 

4. Βεβαίωση από τον οικείο ΧΥΤΑ ότι διενεργεί δειγματοληπτικούς 
ελέγχους στον ανάδοχο για την αποτελεσματικότητα της 
αποστείρωσης των παραλαμβανόμενων αποστειρωμένων ΕΑΑΜ , 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την απόφαση 2003/33/ΕΚ 
καθώς και της ΚΥΑ 29407/3508/2002 και την ΚΥΑ 146163/2012.  

 

β Για τις μονάδες αποτέφρωσης επιπλέον  να υποβληθεί: 

Βεβαίωση του φορέα επεξεργασίας ΕΑΑΜ με αποτέφρωση για την τελική 
διάθεση των υπολειμμάτων καύσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για 
τη διάθεση των στερεών ή των επικίνδυνων αποβλήτων (σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ) 
ανάλογα με την επικινδυνότητα τους. 

 

16 Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του 
χρησιμοποιούμενου συστήματος, θα πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα 
που να αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 και ΕΛΟΤ αρ. 
12347/97. Για τις μονάδες αποτέφρωσης θα πρέπει να τηρούνται τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ν229121/1117/05 (ΦΕΚ 759 Β76-6-05), στην Οδηγία 
2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4

ης
 

Δεκεμβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων, καθώς και όσα 
αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163/2012 άρθρο 4.3 

 

17 Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί  
βιολογικούς  δείκτες  που είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΤ (ΕΝ ISO 
11138). Να υποβληθεί έγγραφο στο οποίο να αποδεικνύεται ότι οι δείκτες 
που χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (ΕΝ ISO 11138  (Παράρτημα 1, παράγραφος 4.3.1. της ΚYA 
οικ.146163/2012). Επίσης, να κατατεθεί έγγραφο που να αποδεικνύει την 
κατάρτιση του προσωπικού της μονάδας αποστείρωσης για τα παραπάνω. 

 

18  Τα ΕΑΑΜ μετά την επεξεργασία τους με την μέθοδο της αποστείρωσης θα 
πρέπει να εξέρχονται τελείως στεγνά (ξήρανση), σύμφωνα με το κεφ.4.3 
Επεξεργασία με Αποστείρωση της ΚΥΑ οικ.146163. Να τεκμηριωθεί ο τρόπος 
που πραγματοποιείται στους κλιβάνους αποστείρωσης της μονάδας 
επεξεργασίας η απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία ξήρανση των 
επεξεργασμένων αποβλήτων καθώς επίσης  να κατατεθεί  ένας κύκλος 
επεξεργασίας των κλιβάνων αποστείρωσης  προς απόδειξη αυτού 

 

19 Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης ή 
αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 και 
14001:2015 για την αποθήκευση των ΕΑΥΜ ,για την επεξεργασία 
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα  καθώς 
και για τυχόν μεταφορά των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ σε περίπτωση χρήσης 
της τεχνικής αποστείρωσης. 

 

20 Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης ή 
αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης  προς τρίτους 
και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με 
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την ΚΥΑ Η.Π 13588/725/2006 

21 Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό εξοπλισμό για 
την επεξεργασία των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού 
εξοπλισμού.  

Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό 
εξοπλισμό (σύστημα αποστείρωσης) για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ, 
προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της 
διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού. Να κατατεθεί 
η άδεια λειτουργίας προκειμένου να αποδεικνύεται ότι είναι 
εγκατεστημένα τουλάχιστον δύο συστήματα αποστείρωσης. Επιπλέον , να 
κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει ότι η μονάδα 
επεξεργασίας είναι σύμφωνη με τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι παρ.4.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 
και στην οικ. 62952/5384/30-12-2016 αρ. Φύλλου 4326 και για την 
περίπτωση της ακτινοβολίας-μικροκυμάτων να τεκμηριώνεται η 
συνύπαρξη ατμού(ατμός ταυτόχρονα με τα μικροκύματα. Επίσης, στην 
εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης 
των προς αποστείρωση αποβλήτων, μέχρι τρεις (3) ημέρες σε θερμοκρασία 
≤ 5°C σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω 
βλάβης της μονάδας αποστείρωσης, είτε λόγω αναγκαίων έργων 
συντήρησης (ΚΥΑ 146163/2012). 

 

22 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των συμβάσεων 
που διαθέτουν με τις μονάδες επεξεργασίας και άδεια  τελικής διάθεσης 
των αποβλήτων τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σε ισχυ.  

 

23 Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει Επιστολή του κατασκευαστικού οίκου  που 
να δηλώνεται ότι το επίπεδο αποστείρωσης του αποστειρωτή είναι 
τουλάχιστον  επίπεδο ΙΙΙ όπως προτείνεται από το State and Territorial 
Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ 
[Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4, ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

 

24 Ιχνηλασιμότητα: Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του ιατρικού 
αποβλήτου , εντός και εκτός Υγειονομικής Μονάδας , σε πραγματικό χρόνο. Η 
ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, 
μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση , αποθήκευση , τελική επεξεργασία , 
τελική διάθεση). Ο ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά 
του τον τρόπο που διασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω (φωτογραφίες 
εξοπλισμού , εκτυπώσεις λογισμικού) και ότι οι ποσότητες ΕΑΑΜ που 
παραδόθηκαν από την Υγειονομική Μονάδα παραδόθηκαν στη μονάδα για 
αποστείρωση. Προτιμάται  η ψηφιακή τεκμηρίωση της ιχνηλασιμότητας των 
αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής Μονάδας σε πραγματικό χρόνο. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού 
των αποβλήτων ανά Υγειονομική Μονάδα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει και ελέγχει 
την απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο.    

 

25 H προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας των ΕΑΑΜ δεν θα πρέπει να θέτει 
περιορισμούς ως προς την περιεκτικότητα των ΕΑΑΜ σε ουσίες και υλικά 
(π.χ. μέταλλα, περιεκτικότητα σε υγρασία κλπ). 

Σε περίπτωση που θα διαχειριστεί ο ανάδοχος τα ΕΑΑΜ με την μέθοδο της 
αποστείρωσης να κατατεθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο του 
κλιβάνου αποστείρωσης ότι ο κλίβανος της προτεινόμενης μονάδας 
αποστείρωσης δεν έχει δεσμεύσεις και περιορίσεις στις ποσότητες υγρών 
μολυσματικών αποβλήτων καθώς και στις ποσότητες και τα μεγέθη των 
μεταλλικών μολυσματικών αποβλήτων. 

 

26 Από τον ανάδοχο κάθε μήνα θα διατίθενται τα Hospital Box 150 στον 
αριθμό για όλο το χρόνο ισχύος της σύμβασης, χωρητικότητας 10-30 λίτρων  
για την αποθήκευση των ΜΕΑ, κόκκινου χρώματος. Επιπλέον, από τον 
ανάδοχο πέραν της σακούλας που θα περιέχεται σε κάθε Hospital Box θα 
διατίθεται μια επιπλέον σακούλα αντίστοιχου χρώματος. Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να αποδεχτεί την προμήθεια και να γίνει παραπομπή στο σημείο 
όπου αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις σακούλες και τα Hospital 
Box στην Τεχνική Προσφορά. 

 

27 Οι συμμετέχοντες να αποδέχονται με υπεύθυνη δήλωση τους ότι θα θέσουν 
στη διάθεση του νοσοκομείου έναν ψυκτικό θάλαμο 35.000 λίτρων για την 
αποθήκευση των ΕΑΑΜ και έναν 500 λίτρων για την αποθήκευση των ΜΕΑ, 
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με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας διακήρυξης.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

Κάθε οικονομική προσφορά υποχρεωτικά θα δοθεί σε: τιμή ανά κιλό (€ / kg ) για τα ΕΑΑΜ (χωρίς του αναλογούντος 
ΦΠΑ) και τιμή ανά κιλό (€ / kg ) για τα ΜΕΑ (χωρίς του αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή αποκλεισμού.   

Στην τιμή για τα ΜΕΑ να περιλαμβάνεται το κόστος διάθεσης πιστοποιημένων περιεκτών κόκκινου χρώματος 
(hospital box), με πρόσθετη εξωτερική σακούλα καθώς επίσης και το τέλος αποτέφρωσης στον ΕΣΔΚΝΑ. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις, αλλά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το διάστημα ισχύος της σύμβασης. 

Επίσης να ληφθεί υπόψη η διάταξη του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 
οδηγίας 2014/24/ΕΚ). 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του 
κανονικού ή μη, των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Ο συμμετέχων κατά τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς του θα πρέπει να λάβει υπόψη το ημερήσιο κόστος 
διαχείρισης αποβλήτων μολυσματικού και μολυσματικού – τοξικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ), βάσει του οποίου θα 
υπολογίζεται το ανώτατο κόστος, έτσι όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών της 
Ε.Π.Υ.. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Ε.Π.Υ. στο ημερήσιο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η μέση παραγόμενη ποσότητα ανά έτος ενδεικτικά για τα Ε.Α.Α.Μ. ανέρχεται στην 
ποσότητα των 36.900 κιλών και για τα ΜΕΑ στην ποσότητα των 500 κιλών.  

Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς 

      ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 
ΚΙΛΑ ΚΑΤΆ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ/ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 Το κόστος 
διαχείρισης 
των ΕΑΑΜ  

36.900             

2 Το κόστος 
μεταφοράς 
των ΕΑΑΜ 

            

3 Το κόστος 
διαχείρισης 
των ΜΕΑ 

500             

4 Το κόστος 
μεταφοράς 
των ΜΕΑ 

            

 

  Το νοσοκομείο προμηθεύεται τις σακούλες κίτρινου χρώματος για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ από προμηθευτή, ο 
οποίος υπογράφει σύμβαση ενός έτους και επιλέγεται με συνοπτικό διαγωνισμό. Δεν απαιτούνται περιέκτες τύπου 
Hospital Boxes  για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ του νοσοκομείου, διότι το νοσοκομείο διαθέτει έναν αριθμό 
περιεκτών κίτρινου χρώματος. 

  Παρόλα αυτά θα επιθυμούσαμε να υπάρχει αναφορά στην οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων για το αν 
υπάρχει δυνατότητα προμήθειας επιπλέον κάδων και ποιο θα είναι το κόστος τους. Όσον αφορά τις ετήσιες 
ποσότητες των κίτρινων σακουλών έχουν ως εξής:   «Σακούλες κίτρινες μολυσματικές διαστάσεων 80χ110», ετήσια 
ποσότητα 30.000 τεμ. ενώ «Σακούλες κίτρινες μολυσματικές διαστάσεων 65χ80», ετήσια ποσότητα 10.000 τεμ.. 

  Το νοσοκομείο προμηθεύεται τους υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων, τα οποία 
προορίζονται είτε προς αποτέφρωση, είτε προς αποστείρωση, από προμηθευτή, μέσω σύμβασης προμήθειας 
υγειονομικού υλικού. Παρόλα αυτά θα επιθυμούσαμε να υπάρχει αναφορά στην οικονομική προσφορά των 
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συμμετεχόντων για το αν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας υποδοχέων για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων 2,7 Lit 
και 5,4 lit και ποιο θα είναι το κόστος τους. Όσον αφορά τις ετήσιες ποσότητες των δοχείων απόρριψης αιχμηρών 
αντικειμένων κατά προσέγγιση έχουν ως εξής: 3.200 τεμ. για τα δοχεία 2,7 lit και 3.300 τεμ. για τα δοχεία 5,4 lit. 

  Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω συμβατική αξία θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της 
παρούσης σύμβασης καθώς και σε περίπτωση της ενεργοποίησης της προαίρεσης και δεν υπόκειται σε 
καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ.Ε.Υ.Δ. 

  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

i
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221921] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ Κουρνιώτη Αικατερίνη] 
- Τηλέφωνο: [2531351551] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithies@komotini-hospital.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.komotini-hospital.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Α.Υ.Μ.] CPV  [90520000-8] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [17-2020] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii 
: 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση

iii
; 

 

 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε 
και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο

iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους

v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

 
α) [……] 
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να 
εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος 
V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 
τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση 
της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή 
εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

 δωροδοκία
ix,x

· 

 απάτη
xi
· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii·

 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiii

· 

 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου

xv
 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xvi
 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και 
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-
ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xviii
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)

xix
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

xxi
, στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;

xxii
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 xxiii
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου

xxiv
; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[…….............] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής

xxv
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει 
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη 
χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν 
τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

xxvi
, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα 
ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούς

xxvii
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνί
ες 

παραλήπτες 

    
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας

xxviii
 το ακόλουθο 

τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή 
και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται

xxix
, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν

xxx.
 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 
οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

                                                           
 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 
αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την 
σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 
L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή 
της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
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xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 
Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 
εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, 
για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν 
ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 
σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxvi
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxvii
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxviii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ 
για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxix Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxx Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 
το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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