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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΓ. ΟΛΓΑΣ 3-5  

Πόλη ΑΘΗΝΑ  

Ταχυδρομικός Κωδικός 14233 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικός ΝUTS GR 30 

Τηλέφωνο 2132057951 

Φαξ 2132057038 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Promkgh2009@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μ .Σαλματάνης  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.konstantopouleio.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δημόσιο Νοσοκομείο   και ανήκει στη 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής . 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας .  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αρ Δ/σμού 81191      )   
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από  την προαναφερθείσα διεύθυνση:    
γ)        Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0846 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών αποκομιδής , μεταφοράς των μολυσματικών 
απορριμμάτων      
Η Υπηρεσία  κατατάσσετε στον ακόλουθο  κωδικό  του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
90524000-6 
 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 350.000.00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 282.258,06€  ΦΠΑ: 67.741,93€). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες . 
Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα για δίμηνη μονομερή παράταση  και επιπλέον εννεάμηνη με τη 
σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με την προϋπόθεση της μη 
εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  . Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος 
προαίρεσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί 
αντίστοιχος διαγωνισμός από ανώτερη αρχή . 
Το Νοσοκομείο μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, μπορεί 
να προτείνει την κατακύρωση για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 15% με εκτιμώμενη αξία ή για μικρότερη 
ποσότητα κατά 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 
από τον προμηθευτή. 
Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και των τυχόν 
άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 

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. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του  

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 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 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” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κ Απόφαση  41/2018 ΑΕΠΠ Απόφαση  41/2018 ΑΕΠΠ 
Απόφαση  41/2018 ΑΕΠΠ Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 Ν 4605/19 (ΦΕΚ Β΄52/1-4-2019 ) άρθρο 43 

 Ν 4608/19 (ΦΕΚ Α΄66/25-4-2019 ) άρθρο 33 

 Ν 4609/19 (ΦΕΚ 67Α/3-5-2019 ) άρθρο 56 
 

 
Των Αποφάσεων (Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διακήρυξη )   
1.Το αρ πρωτ 853/27-03-2018 έγγραφο  της Ε.Κ.Α.Π.Υ  
1.Την από  09-08-2019 (11η Συν Θεμ Εκτ Α2)     απόφαση Δ.Σ     
3.Την από  00-10-2019 (67η Έκτ  Συν Θεμ7)     απόφαση Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού    

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10-12-2019 ημέρα Τρίτη καθ΄όλη τη διάρκεια 
της  
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , 
την 1-11-2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 08.00 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Tο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 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 η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα 
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 81191 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
www.konstantopouleio.gr   
Β.Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 31/10/2018  στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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. 
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης   
2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης   
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

 

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), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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 ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 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 έξι (6) 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. 
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 (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 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 : Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 
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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη 

είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
.  

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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.
  

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη 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 των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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.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. 
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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. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον   

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 ίση με το 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της 
σύμβασης, ήτοι την προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται 
επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. 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 του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, αλλιώς 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019. 
 
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 2.2.5 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) προσφέρων 
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 αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
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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), 
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  στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις 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 προσφέρων 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 προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
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περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.  
ή/και 
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.  
 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, 
δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 2.2.5.2 της παρούσας, 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  





13 

 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, 

όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5. Ο προσφέρων 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  
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα 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 προμήθειας.  Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 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 ή εμπορικά μητρώα. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ ) 
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
 Το ΕΕΕΣ   είναι αναρτημένο  ως συνημμένο αρχείο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ ) , το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι 
δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ ) , υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 
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  
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. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ )  του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  
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. 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
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διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα 
φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 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 και στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 2.2.3.3. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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.  
δ)  για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 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 τους. 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  
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Β.3. 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, 
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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. 
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.5.2 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  
τιμής  
 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 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. 

2.4.2 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, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
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. 
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 ηλεκτρονικά 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]   
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 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Oι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν 
έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη 
χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά 
υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
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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 έως και δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, 
τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
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 Ε.Ε.Σ.Σ , όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τo Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Σ.Σ  το οποίο έχει αναρτηθεί, 
και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ  
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. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Σ.Σ για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος   I της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα.  

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  όπως 
ορίζεται κατωτέρω:  
Α. Τιμές 
Τιμή ανά κιλό   σε ευρώ  . 
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  σε μορφή pdf. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 





19 

 

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 και 
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή .  
  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12  μηνών 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 αιτιολογη- μένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 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 προσωρινού αναδόχου) 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 , 
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. 
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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»  την   
17 /12/2019   και ώρα 10.00  

 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
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) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν 
τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
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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. 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. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 
 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος, εντός δέκα (10) ημερών, 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 ηλεκτρονική 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει 
την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 Ε.Ε.Ε.Σ , 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) και 2.2.4 έως 2.2.5 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις 
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το (Ε.Ε.Ε.Σ ),  
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 προσωρινού αναδόχου (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 τις παραγράφους  2.2.4 - 2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή 
του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 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. 

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 δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019, εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 
επόμενη παράγραφο 3.4.  
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 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση . 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
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 ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον 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 ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 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 τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί 
την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το ν. 4605/2019. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν. 
4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 

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 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  
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 ή Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της 
Διακήρυξης και 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, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής 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.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις , 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 θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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. 
 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. 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.  
4.4.2. 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.. 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 
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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.  
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας, 
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.  

4.5 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 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 
221 του ν. 4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή στον  ανάδοχο, αν δεν προβλέπεται άλλος τρόπος στα έγγραφα της σύμβασης, θα 
πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ακόμη και στην περίπτωση 
τμηματικών παραδόσεων. Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος 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 του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν. 4605/2019) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4.% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο  3.2 .της παρούσας  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
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παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι 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, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη 
συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 

 

 

                                                                                                                                   O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                   ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΗΣ       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

10-12-2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  17-12-2019 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  90524000-6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ  350.000,00  €  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΝΑ ΕΤΟΣ  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΑΥΜ) 
(CPV: 90524400-0) 

 
 
 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΑΥΜ: Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων 
ΕΑΑΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά 
ΕΑΥΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων 
ΕΔΑΥΜ: Επιτροπή Διαχείρισης ΑΥΜ 
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ΜΕΑ: Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα 
ΥΜ: Υγειονομική Μονάδα 
ΥΠΕΚΑ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) διακρίνονται σε: 
 
α. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) 
Απόβλητα τα οποία εκδηλώνουν μόνο την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. Είναι απόβλητα που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα 
βιολογικά υγρά και μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα. 
 
β. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) 
Απόβλητα τα οποία εκδηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 ταυτόχρονα με μία ή περισσότερες 
επικίνδυνες ιδιότητες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. Είναι απόβλητα που 
προέρχονται από Παθολογοανατομικά Εργαστήρια, από Τμήματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες όπως ιστοί, 
όργανα, μέρη σώματος, πειραματόζωα, απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, αμίαντο, 
κυτταροτοξικά – κυτταροστατικά − χημειοθεραπευτικά και άλλα φάρμακα. 
 
Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ αναρτά στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ ενδεικτικούς καταλόγους για την 
κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και τις (ενδεικτικές) κατάλληλες εργασίες διαχείρισής 
τους. Οι υγειονομικές μονάδες που ασκούν δραστηριότητα, είναι υπόχρεοι διαχείρισης ΑΥΜ και υποχρεούνται 
να ακολουθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4042/2012. 
 
Α .   Σ υ λ λ ο γ ή ,  Μ ε τ α φ ο ρ ά ,  Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ η  μ έ θ ο δ ο  τ η ς  Α π ο σ τ ε ί ρ ω σ η ς   
Ε π ι κ ί ν δ υ ν ω ν  Α π ο β λ ή τ ω ν  Α μ ι γ ώ ς  Μ ο λ υ σ μ α τ ι κ ώ ν  ( Ε Α Α Μ )                       
 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

 Η συλλογή, η μεταφορά και η επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), από 
τον ψυκτικό θάλαμο της Υγειονομικής Μονάδας Γ.Ν.Ν.Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων, στο εξής 
«Αναθέτουσα Αρχή», στη σταθερή μονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών 
(ΕΑΑΜ) με τη μέθοδο της αποστείρωσης, θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και 
τα Παραρτήματα αυτής, καθώς και με κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού «Φύλλο συμμόρφωσης» ως προς τα 
κεφάλαια που ακολουθούν: «ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ». 
 
Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων που θα κατατεθούν από 
τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να υπάρχει ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο κάθε 
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εγγράφου με την αντίστοιχη αρίθμηση.   
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει λίστα με υγειονομικές μονάδες με τις οποίες έχει συνεργαστεί, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπειρία του στο αντικείμενο. 
  
 
 
 
ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ 
 
 Η συλλογή των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), θα γίνεται από το προσωπικό 
της εκάστοτε Υγειονομικής Μονάδας, σε ειδικούς υποδοχείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα 
διαχωρισμένα ΕΑΑΜ τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος, ανάλογα με την επεξεργασία που 
πρόκειται να ακολουθήσει. Τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου χρώματος 
[Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 1, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)].  
  
 Η συλλογή των ΕΑΑΜ από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της κάθε Υγειονομικής Μονάδας και η 
τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου.  
 
 Για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), απαιτούνται να υποβληθούν 
με την προσφορά του συμμετέχοντα, στο εξής «Ανάδοχος», οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και 
αφορούν στον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 
(ΕΑΥΜ) που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:  

 

 

1) Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πλήρη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η συλλογή, 
μεταφορά, τυχόν προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ, από την κάθε Υγειονομική Μονάδα προς τη Μονάδα 
επεξεργασίας. 

 

 

2) Διαπεριφερειακή Άδεια. Για τη συλλογή και μεταφορά ΕΑΥΜ εκτός των Υ.Μ απαιτείται άδεια, η οποία 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και της παραγράφου 4 
του άρθρου 36 του Ν.4042/2012. 

 

 

3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, 
του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο 
της μεταφοράς των ΕΑΥΜ που παράγονται από την προαναφερόμενη  Υγειονομική Μονάδα  σύμφωνα με τους 
όρους της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να 
εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012).  

 
 
4) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση μέρους 
του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, απαιτείται να καταθέσει γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους 
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σύμβασης.  
 

 

5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, 
του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον 
οχήματα μεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° C, δεν 
φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των ΕΑΥΜ, μπορούν να πλένονται και να 
απολυμαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών 
και ότι πληρούν τα απαιτούμενα της Παραγράφου 2.2 του Κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να διαθέτουν σύστημα καταγραφής των ποσοτήτων ΕΑΥΜ που εισάγονται 
και εξάγονται από αυτά (Ε.Π.Υ 5081/4-7-2012). Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε 
πραγματικό χρόνο το σύστημα καταγραφής που διαθέτει το όχημα. Να περιγραφεί  ο τρόπος που 
διασφαλίζονται τα παραπάνω. 

Ο ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει τουλάχιστον τον εξαμηνιαίο ή τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων και του 
λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού με την τήρηση σχετικού αρχείου. Μπορεί να απαιτηθεί και σε άλλη χρονική 
στιγμή. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει την τεκμηρίωση της τήρησης του σχετικού αρχείου. 

   

 

6) Βεβαίωση αποδοχής αποβλήτων από τον αποδέκτη των ΕΑΥΜ, για την επεξεργασία (αποστείρωση) και 
διάθεσή τους. Η αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)  
βεβαιώνει  ότι συνεργάζεται με την εταιρεία μεταφοράς και ότι δέχεται προς επεξεργασία τα Μολυσματικά 
Απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΕΑΥΜ, με συνημμένα 
αντίγραφα: 

6α) την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 

6β) την άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ σε ισχύ 

6γ) οποιεσδήποτε άλλες άδειες / εγκρίσεις σχετικές με τη διαχείριση ΕΑΥΜ διαθέτει η εταιρεία 
επεξεργασίας/διάθεσης.  
6δ) της ονομαστικής κατάστασης του προσωπικού του αναδόχου, που υπηρετεί στη μονάδα επεξεργασίας. Το 
προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και 
πιστοποιητικά που χορηγεί το Ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε κάθε 
χρονική στιγμή να απαιτήσει  γνωστοποίηση-ενημέρωση των στοιχείων εκπαίδευσης του προσωπικού, που 
ασχολείται με την μεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων.  
 
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής – μεταφοράς, των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ΕΑΥΜ, των σταθμών μεταφόρτωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-
2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

 

  

7) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής 
Μονάδας (ΕΑΥΜ) με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους 
και το περιβάλλον σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). Το Ασφαλιστήριο θα 
καλύπτει όλα τα στάδια μεταφοράς - διαχείρισης των ΕΑΥΜ. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
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παραλείψεις του αναδόχου, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. 
 

 

8) Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την 
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B') και την 
ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3 της ADR (Accord European Relatif aux 
Transport International des Marchandises Dangereuses par Route-Διεθνής Συνθήκη Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Υλικών Οδικώς). 

 

 

9) Άδεια κυκλοφορίας και Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των Οχημάτων, στην οποία σαφώς να αναφέρεται η χρήση 
τους για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων, καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP. 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» (ΦΕΚ309/Β΄/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε 
από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ948/ Β΄/2008), και σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό πρωτ. 
Α3/28216/2567 από 21-5-2009.  
 
 
10) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των 
ΕΑΥΜ, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ 
ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Σε περίπτωση μεταβολών (προσλήψεις-απολύσεις-παραιτήσεις) απαιτείται σχετική 
ενημέρωση.  
 
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. 
 
 
11) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, 
της αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς ΕΑΥΜ, 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. 
 
 
12) Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής – μεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά 
ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τη συλλογή - μεταφορά - προσωρινή αποθήκευση - επεξεργασία - τελική 
διάθεση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ).  

 

 

13) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)  με 
τα Παραρτήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν 
σήμερα.  
 
 
14)  Συχνότητα φόρτωσης των κυτίων κίτρινου χρώματος 40 λίτρων (διαστάσεων περίπου30Χ30Χ50 cm [Μ-Π-Υ]) 
και των 60 λίτρων, από τον ψυκτικό θάλαμο προσωρινής φύλαξης ΕΑΥΜ της Υγειονομικής Μονάδας: 
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● Η φόρτωση θα γίνεται κάθε δεύτερη μέρα κατά τις ώρες 07:00π.μ.-14:00μ.μ κατόπιν συνεννόησης. Ανάλογα 
με την πληρότητα του ψυκτικού θαλάμου μπορεί να ζητηθεί επιπλέον ημέρα ή δρομολόγιο συλλογής και 
μεταφοράς ΕΑΑΜ.  

Από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου θα γίνεται κάθε δεύτερη μέρα  κατόπιν συνεννόησης. 

 

● Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012). 
● Σε έκτακτες περιπτώσεις επίσης ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τροχήλατους ειδικούς κάδους δευτερογενούς 
συσκευασίας των ΕΑΑΜ για την σύννομη και ασφαλή οδική μεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην 
περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται από την Υ.Μ σε κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες και οι 
κάδοι (δευτερογενείς περιέκτες), θα διατίθενται για την εκτέλεση του έργου συλλογής - μεταφοράς από τον 
ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 
● Οποιαδήποτε συνεννόηση με την εταιρεία μεταφοράς – διαχείρισης θα γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα 
Επιστασίας και Ιματισμού του Νοσοκομείου. 

   
 
15) Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το σύστημα καταγραφής 
που διαθέτει το όχημα. Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, 
προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. Η ζύγιση των ΕΑΑΜ γίνεται από τον 
ανάδοχο παρουσία μέλους ή μελών επιτροπής παράδοσης που ορίζεται από την ΥΜ.   

 Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο.  Επιπλέον, ο ανάδοχος πρέπει να 
αποδεικνύει τον εξαμηνιαίο ή ετήσιο έλεγχο της ζυγαριάς, των θερμομέτρων και του λοιπού καταγραφικού 
εξοπλισμού του με την τήρηση ειδικού αρχείου. 

  Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου ή στο τέλος κάθε μήνα ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία πραγματοποίησης των δρομολογίων, κατόπιν συνεννόησης. 

 
 
16)  Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των Επικινδύνων Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας θα διεξάγει έλεγχο 
με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Θα ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση 
που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια 
κιβωτίου >3 X ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και παραμένει στην Υγειονομική 
Μονάδα. Επίσης, πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την ΕΕΑΕ και για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας 
ΕΑΥΜ. 
 
 
17) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 6}, το 
«Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε 
εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, (άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012). Το ανωτέρω 
έντυπο παρατίθεται στην παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου 6 του Παρατήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012 και έχει την 
ίδια μορφή με το έντυπο αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στο Νόμο 4042/2012. Για τη συμπλήρωσή του έντυπου αναγνώρισης 
ακολουθούνται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006. 
 

Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υγειονομικής Μονάδας και ο μεταφορέας συμπληρώνουν τα στοιχεία 
του έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν, σε τέσσερα  (4) αντίγραφα. Ένα αντίγραφο παραμένει στην Υ.Μ. 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωτέρω διαδικασία και ο μεταφορέας παραλαμβάνει τα τρία αντίγραφα τα 
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οποία θα συμπληρωθούν και υπογραφούν από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Ένα από 
τα υπογεγραμμένα αντίγραφα επιστρέφεται στον υπεύθυνο αποθήκευσης της Υγειονομικής Μονάδας.   

 

 

18) Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχημα, ή βλάβης ή συντήρησης των οχημάτων μεταφοράς, ο ανάδοχος να 
φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων σε θερμοκρασίες μικρότερες ή 
ίσες με 5οC. 
 

 

19) Κατά την περίπτωση όπου ο «Ανάδοχος» πραγματοποιεί αποθήκευση / μεταφόρτωση εκτός της ΥΜ: 

 Για την αποθήκευση εκτός της ΥΜ ισχύει ότι και για την αποθήκευση εντός της ΥΜ ανά κατηγορία αποβλήτων 
(ΚΥΑ 146163/2012), όμως ως μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπολογίζεται αθροιστικά και ο χρόνος 
αποθήκευσης εντός της ΥΜ.  

 Για τη μεταφόρτωση, 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 στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

20) Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς ΕΑΥΜ, εκείνη θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες 
σχετικές διατάξεις και εξειδικεύεται με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ 146163/2012 
(ΦΕΚ1537/2012). 

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΑΑΜ 
 
Για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), με τη μέθοδο της 
αποστείρωσης απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά 
δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, 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. 

 

Τα προς αποστείρωση ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ) θα πρέπει να επεξεργάζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου στο Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4, ΚΥΑ 
146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

 

1) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/2011), την 
ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/2012) και τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 
 
 
2) Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα λειτουργίας της μονάδας στο οποίο να 
αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, οι αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη 
θερμοκρασία επεξεργασίας, η αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το μέγιστο φορτίο ανά 
κύκλο επεξεργασίας, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ791/Β΄/2006) όπως 
εκάστοτε ισχύει και αποτελεί περιεχόμενο της ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), και την ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012).  
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Ιδιαίτερα πρέπει να υποβληθούν:  

 Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης. 

 Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι η εταιρεία διαχείρισης - επεξεργασίας εφαρμόζει τεχνολογίες που 
αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 

 Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης της μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης. 

 Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με περιγραφή, τεχνικά στοιχεία, φωτογραφίες κ.λπ. του εξοπλισμού 
επεξεργασίας των αποβλήτων.  

 Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία του εξοπλισμού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 

 Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των προτύπων που αναφέρονται στην 
Ελληνική Νομοθεσία, την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) καθώς και της αποστειρωτικής ικανότητας του 
εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς.  

 Πρόσφατα στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας, που αφορούν 
συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ του έργου. 

 Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο. Η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε κάθε χρονική στιγμή να απαιτήσει  γνωστοποίηση-ενημέρωση του αριθμού και 
των στοιχείων εκπαίδευσης εκάστου από το προσωπικό που ασχολείται με την μεταφορά και την 
επεξεργασία των αποβλήτων.   

 
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει μελέτη οργάνωσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΕΑΥΜ σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

 
 
3) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι η εταιρεία μεταφοράς και διαχείρισης θα επιληφθεί της 
διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με δική της ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερο 
ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, που επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική 
διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) όπως ισχύει 
σήμερα.  Μετά την αποστείρωση τα απόβλητα (τελικό προϊόν)  πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα. Η εταιρεία 
μεταφοράς και διαχείρισης θα πρέπει να αναφέρει τη συχνότητα μεταφοράς των αποστειρωμένων αποβλήτων 
προς το ΧΥΤΑ. 
 
 
4) Άδεια συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΥΜ που έχουν υποστεί την επεξεργασία της αποστείρωσης. Σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την άδεια αυτή απαιτείται να διαθέτει ένα μέλος.  
 

Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», θα οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και 
ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Να κατατεθεί η Άδεια Κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος. 

 
 
5) Βεβαίωση τελικού αποδέκτη των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ.  
 

 

6) Βεβαίωση τελικού αποδέκτη των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ) ότι θα ελέγχει τον φορέα επεξεργασίας για 
την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ που 
παραδίδονται για διάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 2003/33/ΕΚ. Επιπλέον, ο φορέας 
παραλαβής των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 13 και το Παράρτημα ΙΙ 
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της κοινής υπουργικής απόφασης 29407/3508/2002 (ΦΕΚ1572/Β΄/16−12−2002) «Μέτρα και όροι για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων», σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων, και στις 
Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

 

 

7) Ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου συστήματος αποστείρωσης, θα πρέπει να 
καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00 σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και του ΕΛΟΤ 12347/97. Μετά την αποστείρωση τα απόβλητα (τελικό προϊόν) 
πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα. Ο τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση να γίνεται στον ίδιο 
χώρο όπου θα γίνει αυτή.  
Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να δηλώνεται ότι το επιθυμητό επίπεδο 
αποστείρωσης είναι το 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)]. 

 
 
8) Ο ανάδοχος επεξεργασίας - διαχείρισης ΕΑΑΜ θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο της αποτελεσματικότητας της 
διαδικασίας - αποστείρωσης για κάθε φορτίο (ποσότητα) που υπόκειται στη διαδικασία  αυτή, με τη χρήση 
κατάλληλων βιολογικών δεικτών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ISO:11138:2007. Ο ανάδοχος πρέπει να 
αποδεικνύει τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και των ελέγχων για την αποτελεσματικότητα της 
αποστείρωσης. Απαραίτητη είναι η παράδοση των σχετικών αποδεικτικών εντύπων στην Υ.Μ. 

Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης γίνονται σε εξειδικευμένο και 
διαπιστευμένο εργαστήριο.  

 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012), με τα 
παρατήματα της καθώς και με κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων, όπως ισχύουν 
σήμερα.  
 
 
9) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση 
κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για την επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών 
(ΕΑΑΜ), καθώς και για την τυχόν μεταφορά των επεξεργαζόμενων ΕΑΑΜ.  
 

 

10) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά του περιβάλλοντος 
στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με το Ν.4042 (ΦΕΚ24/Α΄/13-02-2012). Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του αναδόχου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου.  
 

 

11) Οι μονάδες επεξεργασίας αποστείρωσης πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την 
επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) προκειμένου να μην παρεμποδίζεται 
η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού. 
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12) Βεβαίωση ότι υπάρχει πρόβλεψη αποθήκευσης των προς επεξεργασία αποβλήτων, για 5 τουλάχιστον 
ημέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλους χώρους (ψυκτικούς θαλάμους), είτε λόγω λειτουργικών 
αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας επεξεργασίας, είτε λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης. 

Ο ανάδοχος να διαθέτει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες για τυχόν προσωρινή 
αποθήκευση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), που προορίζονται για αποστείρωση 
ή έχουν υποστεί αποστείρωση. 

 

 

13) 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, επεξεργασία, τελική διάθεση). Ο ανάδοχος πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που διασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω, καθώς και ότι οι 
ποσότητες ΕΑΑΜ που παραδόθηκαν από την Υγειονομική Μονάδα παραδόθηκαν στη μονάδα για 
αποστείρωση. Προτιμάται η ψηφιακή τεκμηρίωση της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων εντός και 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. 

 

 

14). Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα 
στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη 
των παραπάνω. 

 

 

15) Ο ανάδοχος κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα θα πρέπει να προσκομίζει στην Υγειονομική Μονάδα τις 
«Βεβαιώσεις Αποστείρωσης» κάθε φορτίου ΕΑΑΜ που παρέλαβε και επεξεργάστηκε τον προηγούμενο μήνα, 
καθώς και Βεβαίωση του τελικού αποδέκτη των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ) ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα 
απορρίφθηκαν επιτυχώς.  

 

 

16) Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση 
μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ 
τους σύμβασης. Η συνεργασία με την μεταφορική εταιρεία πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που θέτει το εθνικό δίκαιο.  
 
 
17) Η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να πραγματοποιεί ελέγχους των ρύπων της προκειμένου να αποδεικνύει 
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ότι πληρούνται οι όροι της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας. 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΑAΜ 
 
Οι πιθανές ετήσιες   παραγόμενες ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) προς 
αποστείρωση της Υγειονομικής Μονάδας Γ.Ν.Ν.Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων, είναι 122.000 Kg/έτος . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 124500χ1,43€=178.035,00 € πλέον ΦΠΑ 24 % 42.728,40€.Σύνολο με  
ΦΠΑ  220.763,40  € 

 
 
B .   Σ υ λ λ ο γ ή ,  Μ ε τ α φ ο ρ ά ,  Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ η  μ έ θ ο δ ο  τ η ς  α π ο τ έ φ ρ ω σ η ς   
Ε π ι κ ί ν δ υ ν ω ν  Α π ο β λ ή τ ω ν  Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς  Μ ο ν ά δ α ς  Ε Α Υ Μ  ( Α μ ι γ ώ ς  Μ ο λ υ σ μ α τ ι κ ώ ν -
Ε Α Α Μ ,  Μ ι κ τ ώ ν  Ε π ι κ ί ν δ υ ν ω ν  Α π ο β λ ή τ ω ν - Μ Ε Α )                       
 
 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 
Η συλλογή, η μεταφορά και η επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ), από το ψυκτικό θάλαμο 
της Υγειονομικής Μονάδας Γ.Ν.Ν.Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων, στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», στη 
σταθερή μονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΥΜ) με τη μέθοδο της αποτέφρωσης, θα γίνει 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και τα Παραρτήματα αυτής, καθώς και με κάθε άλλη 
ισχύουσα διάταξη διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), ώστε να 
διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού «Φύλλο συμμόρφωσης» ως προς τα 
κεφάλαια που ακολουθούν: «ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ )». 
 
Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων που θα κατατεθούν από 
τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να υπάρχει ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο κάθε 
εγγράφου με την αντίστοιχη αρίθμηση.   
 
Θα αξιολογηθεί θετικά η κατάθεση λίστας των υγειονομικών μονάδων με τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος έχει 
συνεργαστεί, με στόχο την εξακρίβωση της εμπειρίας στο αντικείμενο. 
 
ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ 
 
 Η συλλογή των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), θα γίνεται από το προσωπικό 
της Υγειονομικής Μονάδας, σε ειδικούς υποδοχείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα διαχωρισμένα ΕΑΥΜ 
τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος, ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να 
ακολουθήσει. Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ) τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος 
[Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 1, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. Η συλλογή των ΕΑΥΜ από τους χώρους 
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προσωρινής αποθήκευσης της Υγειονομικής Μονάδας και η τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς θα γίνεται 
από το προσωπικό του αναδόχου.  
 
 Για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ [ΕΑΑΜ), απαιτούνται να 
υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, στο εξής «Ανάδοχος», οι κάτωθι άδειες και λοιπά 
δικαιολογητικά και αφορούν στον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των Επικίνδυνων Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση 
Εταιρειών:  

1) Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η συλλογή, μεταφορά, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ, από την Υγειονομική Μονάδα προς τη Μονάδα επεξεργασίας. 

2) Διαπεριφερειακή Άδεια. Για τη συλλογή και μεταφορά ΕΑΥΜ εκτός της Υ.Μ απαιτείται άδεια, η οποία 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και της παραγράφου 4 
του άρθρου 36 του Ν.4042/2012. 

3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, 
του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο 
της μεταφοράς των ΕΑΥΜ που παράγονται από την προαναφερόμενη Υγειονομική Μονάδα σύμφωνα με τους 
όρους της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να 
εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012).  

4) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση μέρους 
του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, απαιτείται να καταθέσει γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους 
σύμβασης.  
5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, 
του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον 
οχήματα μεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° C, δεν 
φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των ΕΑΥΜ, μπορούν να πλένονται και να 
απολυμαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών 
και ότι πληρούν τα απαιτούμενα της Παραγράφου 2.2 του Κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να διαθέτουν σύστημα καταγραφής των ποσοτήτων ΕΑΥΜ που εισάγονται 
και εξάγονται από αυτά (Ε.Π.Υ 5081/4-7-2012). Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε 
πραγματικό χρόνο το σύστημα καταγραφής που διαθέτει το όχημα. Να περιγραφεί  ο τρόπος που 
διασφαλίζονται τα παραπάνω. 

Ο ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει τουλάχιστον τον εξαμηνιαίο ή τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων και του 
λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού με την τήρηση σχετικού αρχείου. Μπορεί να απαιτηθεί και σε άλλη χρονική 
στιγμή. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει την τεκμηρίωση της τήρησης του σχετικού αρχείου. 

 

6) Βεβαίωση αποδοχής αποβλήτων από τον αποδέκτη των ΕΑΥΜ, για την επεξεργασία (αποτέφρωση) και 
διάθεσή τους. Η αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ [ΕΑΑΜ) 
βεβαιώνει ότι συνεργάζεται με την εταιρεία μεταφοράς και ότι δέχεται προς επεξεργασία τα Μολυσματικά 
Απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΕΑΥΜ, με συνημμένα 
αντίγραφα: 

6α) την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 

6β) την άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας ΕΑΥΜ σε ισχύ 
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6γ) οποιεσδήποτε άλλες άδειες / εγκρίσεις σχετικές με τη διαχείριση ΕΑΥΜ διαθέτει η εταιρεία 
επεξεργασίας/διάθεσης.  
6δ) της ονομαστικής κατάστασης του προσωπικού του αναδόχου, που υπηρετεί στη μονάδα επεξεργασίας. Το 
προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και 
πιστοποιητικά που χορηγεί το Ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε κάθε 
χρονική στιγμή να απαιτήσει  γνωστοποίηση-ενημέρωση των στοιχείων εκπαίδευσης του προσωπικού, που 
ασχολείται με την μεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων.  
 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής – μεταφοράς, των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ΕΑΥΜ, των σταθμών μεταφόρτωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-
2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

 

7) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής 
Μονάδας (ΕΑΥΜ) με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους 
και το περιβάλλον σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). Το Ασφαλιστήριο θα 
καλύπτει όλα τα στάδια μεταφοράς - διαχείρισης των ΕΑΥΜ. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
παραλείψεις του αναδόχου, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. 
 
8) Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την 
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B') και την 
ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3 της ADR (Accord European Relatif aux 
Transport International des Marchandises Dangereuses par Route-Διεθνής Συνθήκη Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Υλικών Οδικώς). 

9) Άδεια κυκλοφορίας και Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των Οχημάτων, στην οποία σαφώς να αναφέρεται η χρήση 
τους για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων, καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP. 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» (ΦΕΚ309/Β΄/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε 
από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ948/ Β΄/2008), και σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό πρωτ. 
Α3/28216/2567 από 21-5-2009.  
 
 
10) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των 
ΕΑΥΜ, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ 
ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Σε περίπτωση μεταβολών (προσλήψεις-απολύσεις-παραιτήσεις) απαιτείται σχετική 
ενημέρωση.  
 
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. 
 
11) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, 
της αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς ΕΑΥΜ, 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. 
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12) Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής – μεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά 
ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τη συλλογή - μεταφορά - προσωρινή αποθήκευση - επεξεργασία - τελική 
διάθεση των  Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ).  

 

13) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)  με 
τα Παραρτήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν 
σήμερα.  
 
14) Συχνότητα φόρτωσης των κυτίων κόκκινου  χρώματος 40 λίτρων (διαστάσεων περίπου30Χ30Χ50 cm [Μ-Π-Υ]) 
και των 60 λίτρων, από τον ψυκτικό θάλαμο προσωρινής φύλαξης ΕΑΥΜ της Υγειονομικής Μονάδας:  

●  Η φόρτωση θα γίνεται κάθε δεύτερη μέρα κατά τις ώρες 07:00π.μ.-14:00μ.μ. κατόπιν συνεννόησης. Ανάλογα 
με την πληρότητα του ψυκτικού θαλάμου μπορεί να ζητηθεί επιπλέον ημέρα ή δρομολόγιο συλλογής και 
μεταφοράς ΕΑΥΜ.  

Από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου θα γίνεται κάθε δεύτερη μέρα  κατόπιν συνεννόησης. 

 

● Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012). 
● Σε έκτακτες περιπτώσεις επίσης ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τροχήλατους ειδικούς κάδους δευτερογενούς 
συσκευασίας των ΕΑΥΜ για την σύννομη και ασφαλή οδική μεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην 
περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται από την Υ.Μ σε κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες και οι 
κάδοι (δευτερογενείς περιέκτες), θα διατίθενται για την εκτέλεση του έργου συλλογής - μεταφοράς από τον 
ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 
● Οποιαδήποτε συνεννόηση με την εταιρεία μεταφοράς – διαχείρισης θα γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα 
Επιστασίας και Ιματισμού του Νοσοκομείου. 

   
15) Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το σύστημα καταγραφής 
που διαθέτει το όχημα. Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, 
προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. Η ζύγιση των ΕΑΥΜ γίνεται από τον 
ανάδοχο παρουσία μέλους ή μελών Επιτροπής παράδοσης της Υγειονομικής Μονάδας.  

 Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο.  Επιπλέον, ο ανάδοχος πρέπει να 
αποδεικνύει τον εξαμηνιαίο ή ετήσιο έλεγχο της ζυγαριάς, των θερμομέτρων και του λοιπού καταγραφικού 
εξοπλισμού του με την τήρηση ειδικού αρχείου. 

  Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου ή στο τέλος κάθε μήνα ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία πραγματοποίησης των δρομολογίων, κατόπιν συνεννόησης. 

 
 
16)  Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των Επικινδύνων Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) θα 
διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Θα ελέγχεται ο κάθε περιέκτης 
χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων 
ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου >3 X ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και 
παραμένει στην Υγειονομική Μονάδα. Επίσης, πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την ΕΕΑΕ και για κάθε 
εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 
 
 
17) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 6}, το 
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«Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε 
εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, (άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012). Το ανωτέρω 
έντυπο παρατίθεται στην παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου 6 του Παρατήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012 και έχει την 
ίδια μορφή με το έντυπο αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στο Νόμο 4042/2012. Για τη συμπλήρωσή του έντυπου αναγνώρισης 
ακολουθούνται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006. 
 

Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υγειονομικής Μονάδας και ο μεταφορέας συμπληρώνουν τα στοιχεία 
του έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν, σε τέσσερα  (4) αντίγραφα. Ένα αντίγραφο παραμένει στην Υ.Μ. 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωτέρω διαδικασία και ο μεταφορέας παραλαμβάνει τα τρία αντίγραφα τα 
οποία θα συμπληρωθούν και υπογραφούν από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Ένα από 
τα υπογεγραμμένα αντίγραφα επιστρέφεται στον υπεύθυνο αποθήκευσης της Υγειονομικής Μονάδας.   

 

18) Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχημα, ή βλάβης ή συντήρησης των οχημάτων μεταφοράς, ο ανάδοχος να 
φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων σε θερμοκρασίες μικρότερες ή 
ίσες με 5οC. 
 

19) Κατά την περίπτωση όπου ο «Ανάδοχος» πραγματοποιεί αποθήκευση / μεταφόρτωση εκτός της ΥΜ: 

 Για την αποθήκευση εκτός της ΥΜ ισχύει ότι και για την αποθήκευση εντός της ΥΜ ανά κατηγορία αποβλήτων 
(ΚΥΑ 146163/2012), όμως ως μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπολογίζεται αθροιστικά και ο χρόνος 
αποθήκευσης εντός της ΥΜ.  

 Για τη μεταφόρτωση, 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 στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

 

20) Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς ΕΑΥΜ, εκείνη θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες 
σχετικές διατάξεις και εξειδικεύεται με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ 146163/2012 
(ΦΕΚ1537/2012). 

 
 
 
 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ) 
 
Για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ [ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ), με τη μέθοδο 
της αποτέφρωσης απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά 
δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΑΥΜ, που θα υποβάλλει 
προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρεία συλλογής – μεταφοράς που 
διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρεία επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 

 

Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ) θα πρέπει να επεξεργάζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
Τεχνικές Προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 
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1) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/2011), την 
ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/2012) και τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 
 
2) Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της 
εγκατάστασης (διάγραμμα ροής), κατηγορίες και ποσότητες των προς επεξεργασία αποβλήτων, αποδεκτοί τύποι 
συσκευασίας, κύκλος λειτουργίας της εγκατάστασης (ημέρες ανά εβδομάδα, ώρες λειτουργίας ανά ημέρα, 
βάρδιες), εκπαίδευση προσωπικού, στοιχεία υπεύθυνου λειτουργίας καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από την 
ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ791/Β΄/2006) όπως εκάστοτε ισχύει και αποτελεί περιεχόμενο της ΜΠΕ (Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012).  
 
Ιδιαίτερα πρέπει να υποβληθούν:  

 Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποτέφρωσης. 

 Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι η εταιρεία επεξεργασίας εφαρμόζει τεχνολογίες που αναφέρονται 
στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 

 Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης της μονάδας επεξεργασίας. 

 Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με περιγραφή, τεχνικά στοιχεία, φωτογραφίες κ.λπ. του εξοπλισμού 
επεξεργασίας των αποβλήτων.  

 Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.  

 Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001. 

 Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των προτύπων που αναφέρονται στην 
Ελληνική Νομοθεσία ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

 Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο. Η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε κάθε χρονική στιγμή να απαιτήσει  γνωστοποίηση-ενημέρωση του αριθμού και 
των στοιχείων εκπαίδευσης εκάστου από το προσωπικό που ασχολείται με την μεταφορά και την 
επεξεργασία των αποβλήτων.  

  
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει μελέτη οργάνωσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΕΑΥΜ σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

 
 

3) Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες ασφαλούς λειτουργίας, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 
Το προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη μονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και 
εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις 
περιπτώσεις αυτές.  

 
4) Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αποτέφρωσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα, 
όρους, περιορισμούς και οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 
της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β/2005) «Μέτρα και όροι για το περιορισμό της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

5) Η μονάδα αποτέφρωσης πρέπει να έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, εξοπλιστεί και να λειτουργεί κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά την αποτέφρωση των αποβλήτων να αυξάνεται με 
ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο και ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες στους 850οC, μετρούμενη στο 
εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης, για δύο δευτερόλεπτα. Εάν 
αποτεφρώνονται ΕΑ που περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχων οργανικών ουσιών, εκφρασμένων σε χλώριο, η 
θερμοκρασία πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στους 1100οC επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου (σχεδιασμός και συνθήκες λειτουργίας) των 
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εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο Άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 
22912/1117/2005 (ΦΕΚ759/Β΄/2005), όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στη ΚΥΑ 
146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

 
 

6) Κάθε γραμμή αποτέφρωσης της μονάδας αποτέφρωσης πρέπει να είναι εφοδιασμένη με έναν τουλάχιστον 
εφεδρικό καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων, 
μετά την τελευταία διοχέτευση του αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους 850οC ή τους 1100οC κατά 
περίπτωση. Οι εν λόγω καυστήρες χρησιμοποιούνται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής της 
διαδικασίας καύσης για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ελάχιστης θερμοκρασίας των 850οC ή των 1100οC 
κατά περίπτωση σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη στο θάλαμο 
καύσης άκαυστα απόβλητα. 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ759/Β΄/2005) όπως εκάστοτε ισχύει, και της ΚΥΑ 
146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012. 

 
 

7) Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να απολυμαίνεται εύκολα, να 
εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης και να παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων των 
αποβλήτων - όπου αυτά χρησιμοποιούνται - προ της εισόδου τους στο θάλαμο καύσεως.  
 
 
8) Οι θάλαμοι καύσης πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον με το 
1/10 της ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης. 
Το υλικό κατασκευής των θαλάμων καύσης και μετάκαυσης θα πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε διαβρωτικά 
απόβλητα ή αέρια και σε θερμικά σοκ. 

Το άνοιγμα της εισόδου θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επιτρέπει τη φόρτωση πακεταρισμένων 
αποβλήτων. 

  
 





9) Η αποτέφρωση ΕΑΥΜ εφαρμόζεται σε σταθερές μονάδες επεξεργασίας. 

 

10) Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και να ρυθμίζεται από μία κεντρική κονσόλα, με 
συνεχή επίδειξη και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας. 

 

11) Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1177/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, 
καθώς επίσης και τα ακόλουθα: 

11.1) 
 
 
 
11.2) 
 
11.3) 
11.4) 
11.5) 
 
11.6) 
 
 
 
11.7) 

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 ≤5οC σε κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 3 του 
Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012), είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω 
βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης. 

Οι φορείς λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλουν να τηρούν βιβλία καθημερινής λειτουργίας και 
ελέγχου της εγκατάστασης. Με βάση τα βιβλία αυτά, καταρτίζεται ετήσια έκθεση. 

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

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

• Τόπος / χώρος διάθεσης των ξηρών υπολειμμάτων. 

• Αποτελέσματα των ειδικών ελέγχων και των μετρήσεων. 

• Ειδικότερα συμβάντα (κυρίως αστοχίες) – αντιμετώπιση των συμβάντων. 

 

Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά 
πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την 
επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που 
εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 

Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή 
αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση). 

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

 
 

13) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 6}, το 
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«Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε 
κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 
της ΚΥΑ 146163/2012. Το ανωτέρω έντυπο παρατίθεται στην παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου 6 του 
Παρατήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012 και έχει την ίδια μορφή με το έντυπο αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9 
της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στο Νόμο 
4042/2012. Για τη συμπλήρωσή του έντυπου αναγνώρισης ακολουθούνται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 9 
της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006. 

 
Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υγειονομικής Μονάδας και ο μεταφορέας συμπληρώνουν τα 
στοιχεία του έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν, σε τρία (3) αντίγραφα. Ο μεταφορέας 
παραλαμβάνει και τα τρία αυτά αντίγραφα προκειμένου να συμπληρωθούν και υπογραφούν από τον 
υπεύθυνο της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Στη συνέχεια ο μεταφορέας επιστρέφει ένα 
υπογεγραμμένο αντίγραφο στον υπεύθυνο αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της ΥΜ, διατηρεί ο ίδιος στα αρχεία 
του το δεύτερο και το τρίτο το διατηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 

 
 

14) 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. 
 
Σχετικά με τις τεχνικές μετρήσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της κοινής υπουργικής 
απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 
15) Για τις οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 11 και στο 
παράρτημα V της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 

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

 

 

17) Για τα ξηρά υπολείμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 
22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, ισχύουν τα εξής: 

Τα ξηρά υπολείμματα από την αποτέφρωση των αποβλήτων ανήκουν στην κατηγορία 19 01 του ΕΚΑ, 
«απόβλητα από την καύση ή την πυρόλυση αποβλήτων» και κατατάσσονται σε εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ 
ανάλογα με την σύσταση και την προέλευσή τους. Για την κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων πρέπει να 
διενεργούνται δειγματοληψίες και αναλύσεις για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων 
καθώς και του ρυπογόνου φορτίου τους. 

Για την δειγματοληψία χρησιμοποιείται το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 «Χαρακτηρισμός αποβλήτων − 
Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών − Πλαίσιο για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου 
δειγματοληψίας». 

Στις μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πραγματοποιούνται μετρήσεις στα υπολείμματα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1177/2005. 

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

Αν η περαιτέρω διαχείριση αφορά διάθεση σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις 
της απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων 
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στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 
1999/31/ΕΚ», όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 
18)  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση 
μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της 
μεταξύ τους σύμβασης. Η συνεργασία με την μεταφορική εταιρεία πρέπει να πληροί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό δίκαιο.  
 
 
ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ) 

 
  Οι πιθανές ετήσιες   παραγόμενες ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ και ΑΕΑ) προς 
αποτέφρωση, της Υγειονομικής Μονάδας, είναι  54.000 Kg/ετησίως . 
 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 54000χ1,93€=104.220€ πλέον ΦΠΑ 24 % 25.012,8€.Σύνολο με  
ΦΠΑ  129.232,80 € 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΕΥΔ  

ΤΟ  EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 Ο πίνακας που ακολουθεί θα συμπληρωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: 

1. Στήλη ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί: 

- Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 

προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε 
επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και 
πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει 
επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού. 

3. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει: 

- Την ένδειξη “ΝΑΙ” εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή 

αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση. 
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- Μία τιμή (π.χ. αριθμητική) από την οποία θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή. 

- Ανάπτυξη ζητούμενων στοιχείων. 

4. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της προσφοράς, 
τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λ.π. από τα οποία 
τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς. 
Ανάλογα φαίνεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από την Υπηρεσία (Βεβαίωση, μελέτη, δήλωση, πρόγραμμα 
πιστοποίηση κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης 
της προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι. Οι 
παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες της τεχνικής προσφοράς. Γενικές αναφορές ή 
ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς. Τονίζεται ότι είναι 
υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων 
των πληροφοριών που ζητούνται. 

 

 

Tα προσφερόμενα είδη  του  θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές             
προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης 

Αρ Δ/ξης 17/19 ( Αρ Συστήματος 81191)  

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία με τη μέθοδο της 
Αποστείρωσης  Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς 
Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) 

   

   Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πλήρη περιγραφή του 
τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η συλλογή, μεταφορά, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ, από την κάθε 
Υγειονομική Μονάδα προς τη Μονάδα επεξεργασίας. 
 

ΝΑΙ   

   Διαπεριφερειακή Άδεια. Για τη συλλογή και μεταφορά 
ΕΑΥΜ εκτός των Υ.Μ απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και της παραγράφου 4 του άρθρου 36 
του Ν.4042/2012. 

ΝΑΙ   

   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, 
του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ στην 
οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της 
μεταφοράς των ΕΑΥΜ που παράγονται από την 
προαναφερόμενη  Υγειονομική Μονάδα  σύμφωνα με τους 
όρους της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και ότι διαθέτει 
το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το 
έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ της Αναθέτουσας Αρχής 
σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ   

   Σε περίπτωση που ο ανάδοχος πρόκειται να συνεργαστεί 
με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση μέρους του έργου 
της μεταφοράς των αποβλήτων, απαιτείται να καταθέσει 
γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης.. 

ΝΑΙ   
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   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, 
του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ στην 
οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήματα 
μεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, 
έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° C, δεν φέρουν μηχανισμό 
συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των ΕΑΥΜ, 
μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και 
διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του 
οδηγού και των χειριστών και ότι πληρούν τα απαιτούμενα 
της Παραγράφου 2.2 του Κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος Ι 
της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 
Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να διαθέτουν σύστημα 
καταγραφής των ποσοτήτων ΕΑΥΜ που εισάγονται και 
εξάγονται από αυτά (Ε.Π.Υ 5081/4-7-2012). Η ζύγιση γίνεται 
με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε πραγματικό 
χρόνο το σύστημα καταγραφής που διαθέτει το όχημα. Να 
περιγραφεί  ο τρόπος που διασφαλίζονται τα παραπάνω. 
Ο ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει τουλάχιστον τον 
εξαμηνιαίο ή τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων και του 
λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού με την τήρηση σχετικού 
αρχείου. Μπορεί να απαιτηθεί και σε άλλη χρονική στιγμή. Η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει την τεκμηρίωση της 
τήρησης του σχετικού αρχείου.. 

ΝΑΙ   

   Βεβαίωση αποδοχής αποβλήτων από τον αποδέκτη των 
ΕΑΥΜ, για την επεξεργασία (αποστείρωση) και διάθεσή τους. 
Η αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)  βεβαιώνει  ότι 
συνεργάζεται με την εταιρεία μεταφοράς και ότι δέχεται προς 
επεξεργασία τα Μολυσματικά Απόβλητα της Αναθέτουσας 
Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΕΑΥΜ, 
με συνημμένα αντίγραφα: 

ΝΑΙ   

   -Την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) 

ΝΑΙ   

   -Την άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ 
σε ισχύ 

ΝΑΙ   

   -Οποιεσδήποτε άλλες άδειες / εγκρίσεις σχετικές με τη 
διαχείριση ΕΑΥΜ διαθέτει η εταιρεία επεξεργασίας/διάθεσης. 

ΝΑΙ   

   -Της ονομαστικής κατάστασης του προσωπικού του 
αναδόχου, που υπηρετεί στη μονάδα επεξεργασίας. Το 
προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, 
εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και 
πιστοποιητικά που χορηγεί το Ελληνικό κράτος στις 
περιπτώσεις αυτές. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε κάθε 
χρονική στιγμή να απαιτήσει  γνωστοποίηση-ενημέρωση των 
στοιχείων εκπαίδευσης του προσωπικού, που ασχολείται με 
την μεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων.  
 
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει μελέτη οργάνωσης του 
δικτύου συλλογής &#8211; μεταφοράς, των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ΕΑΥΜ, των σταθμών μεταφόρτωσης, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-
2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 
 

ΝΑΙ   

   Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας 
μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας 
(ΕΑΥΜ) με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής 

ΝΑΙ   
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ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον 
σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). Το Ασφαλιστήριο θα καλύπτει όλα τα 
στάδια μεταφοράς - διαχείρισης των ΕΑΥΜ. Το Νοσοκομείο 
δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του αναδόχου, 
ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του 
έργου.. 

   Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς 
ΕΑΥΜ με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την 
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα 
με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B') και την ΚΥΑ 
146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και όπως προβλέπεται στο 
τμήμα 1.8.3 της ADR (Accord European Relatif aux Transport 
International des Marchandises Dangereuses par Route-
Διεθνής Συνθήκη Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών Οδικώς).. 
 

ΝΑΙ   

   Άδεια κυκλοφορίας και Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 
Οχημάτων, στην οποία σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους 
για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων, καθώς και τα 
αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP. 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 
συλλογή μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» 
(ΦΕΚ309/Β΄/7-3-07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 
Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ948/ Β΄/2008), και σύμφωνα 
με την απόφαση με αριθμό πρωτ. Α3/28216/2567 από 21-5-
2009.. 

ΝΑΙ   

   Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των 
οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των ΕΑΥΜ, καθώς 
και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία 
(αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου 
τριμήνου). Σε περίπτωση μεταβολών (προσλήψεις-
απολύσεις-παραιτήσεις) απαιτείται σχετική ενημέρωση..  
 
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. 

ΝΑΙ   

   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, 
της αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς ΕΑΥΜ, 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.. 

ΝΑΙ   

   Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής &#8211; 
μεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση 
κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τη συλλογή - 
μεταφορά - προσωρινή αποθήκευση - επεξεργασία - τελική 
διάθεση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής 
Μονάδας Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ). 

ΝΑΙ   

   Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)  με τα 
Παραρτήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα.. 

ΝΑΙ   
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   Συχνότητα φόρτωσης των κυτίων κίτρινου χρώματος 40 
λίτρων (διαστάσεων περίπου30Χ30Χ50 cm [Μ-Π-Υ]) και των 
60 λίτρων, από τον ψυκτικό θάλαμο προσωρινής φύλαξης 
ΕΑΥΜ της Υγειονομικής Μονάδας:&#9679; Η φόρτωση θα 
γίνεται κάθε δεύτερη μέρα κατά τις ώρες 07:00π.μ.-14:00μ.μ 
κατόπιν συνεννόησης. Ανάλογα με την πληρότητα του 
ψυκτικού θαλάμου μπορεί να ζητηθεί επιπλέον ημέρα ή 
δρομολόγιο συλλογής και μεταφοράς ΕΑΑΜ. Από την 
Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου θα γίνεται κάθε δεύτερη 
μέρα  κατόπιν συνεννόησης.&#9679; Σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 
146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012).; Σε έκτακτες περιπτώσεις 
επίσης ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τροχήλατους ειδικούς 
κάδους δευτερογενούς συσκευασίας των ΕΑΑΜ για την 
σύννομη και ασφαλή οδική μεταφορά των αποβλήτων εκτός 
Υ.Μ. Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται 
από την Υ.Μ σε κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες και οι 
κάδοι (δευτερογενείς περιέκτες), θα διατίθενται για την 
εκτέλεση του έργου συλλογής - μεταφοράς από τον ανάδοχο, 
δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.&#9679; 
Οποιαδήποτε συνεννόηση με την εταιρεία μεταφοράς 
&#8211; διαχείρισης θα γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα 
Επιστασίας και Ιματισμού του Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

   Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία 
ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το σύστημα καταγραφής 
που διαθέτει το όχημα. Πρέπει να διασφαλίζεται η 
ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, 
προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση). Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην 
προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των 
παραπάνω. Η ζύγιση των ΕΑΑΜ γίνεται από τον ανάδοχο 
παρουσία μέλους ή μελών επιτροπής παράδοσης που 
ορίζεται από την ΥΜ.  ; Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του 
Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο.  Επιπλέον, ο ανάδοχος 
πρέπει να αποδεικνύει τον εξαμηνιαίο ή ετήσιο έλεγχο της 
ζυγαριάς, των θερμομέτρων και του λοιπού καταγραφικού 
εξοπλισμού του με την τήρηση ειδικού αρχείου. 
&#8226;  Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε 
δρομολογίου ή στο τέλος κάθε μήνα ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία πραγματοποίησης των δρομολογίων, κατόπιν 
συνεννόησης. 

ΝΑΙ   

   Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των Επικινδύνων 
Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας θα διεξάγει έλεγχο με 
κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Θα 
ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που 
βρεθεί χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός 
των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου >3 X 
ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το κιβώτιο δεν 
παραλαμβάνεται και παραμένει στην Υγειονομική Μονάδα. 
Επίσης, πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την 
ΕΕΑΕ και για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 
 

ΝΑΙ   

   Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 
{(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 6}, το «Έντυπο 
αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 
αποβλήτων» συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε εργασία συλλογής 
και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, (άρθρο 11 της 
ΚΥΑ 146163/2012). Το ανωτέρω έντυπο παρατίθεται στην 
παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου 6 του Παρατήματος Ι της ΚΥΑ 
146163/2012 και έχει την ίδια μορφή με το έντυπο 

ΝΑΙ   
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αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 24944/1159/2006, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
αναφερόμενα στο Νόμο 4042/2012. Για τη συμπλήρωσή του 
έντυπου αναγνώρισης ακολουθούνται τα οριζόμενα στο 
Κεφάλαιο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 
24944/1159/2006.. 
 
Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υγειονομικής 
Μονάδας και ο μεταφορέας συμπληρώνουν τα στοιχεία του 
έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν, σε τέσσερα  (4) 
αντίγραφα. Ένα αντίγραφο παραμένει στην Υ.Μ. 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωτέρω διαδικασία και ο 
μεταφορέας παραλαμβάνει τα τρία αντίγραφα τα οποία θα 
συμπληρωθούν και υπογραφούν από τον υπεύθυνο της 
εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Ένα από τα 
υπογεγραμμένα αντίγραφα επιστρέφεται στον υπεύθυνο 
αποθήκευσης της Υγειονομικής Μονάδας. 

   Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχημα, ή βλάβης ή συντήρησης 
των οχημάτων μεταφοράς, ο ανάδοχος να φροντίσει να 
υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των 
αποβλήτων σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 5οC.. 
 

ΝΑΙ   

   Κατά την περίπτωση όπου ο «Ανάδοχος» πραγματοποιεί 
αποθήκευση / μεταφόρτωση εκτός της ΥΜ:; Για την 
αποθήκευση εκτός της ΥΜ ισχύει ότι και για την αποθήκευση 
εντός της ΥΜ ανά κατηγορία αποβλήτων (ΚΥΑ 
146163/2012), όμως ως μέγιστος χρόνος αποθήκευσης 
υπολογίζεται αθροιστικά και ο χρόνος αποθήκευσης εντός 
της ΥΜ.  
&#8226; Για τη μεταφόρτωση, 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 στην Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε 
ισχύει.. 

ΝΑΙ   

   Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς ΕΑΥΜ, εκείνη θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις 
και εξειδικεύεται με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του 
άρθρου 5 της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ1537/2012).. 

ΝΑΙ   

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΑΑΜ    

   Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 
σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/2011), την ΥΑ 
1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/2012) και τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 
146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ   

   Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: 
Διάγραμμα λειτουργίας της μονάδας στο οποίο να 
αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, οι αποδεκτοί τύποι 
συσκευασίας, ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη 
θερμοκρασία επεξεργασίας, η αποδεκτή περιεκτικότητα των 
αποβλήτων σε υγρασία και το μέγιστο φορτίο ανά κύκλο 
επεξεργασίας, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από την ΚΥΑ 
24944/1159/2006 (ΦΕΚ791/Β΄/2006) όπως εκάστοτε ισχύει 
και αποτελεί περιεχόμενο της ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων), και την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012).  
 

ΝΑΙ   
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Ιδιαίτερα πρέπει να υποβληθούν: 

 Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας 
αποστείρωσης 

ΝΑΙ   

 Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι η εταιρεία 
διαχείρισης - επεξεργασίας εφαρμόζει τεχνολογίες που 
αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 

ΝΑΙ   

 Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης της 
μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης. 

ΝΑΙ   

    Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με περιγραφή, τεχνικά 
στοιχεία, φωτογραφίες κ.λπ. του εξοπλισμού επεξεργασίας 
των αποβλήτων. 

ΝΑΙ   

    Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία του 
εξοπλισμού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 
14001 

ΝΑΙ   

    Στοιχεία Πιστοποιήσεων &#8211; Ελέγχου σχετικά με 
την τήρηση όλων των προτύπων που αναφέρονται στην 
Ελληνική Νομοθεσία, την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 
καθώς και της αποστειρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού 
από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς 

ΝΑΙ   

 Πρόσφατα στοιχεία αξιοπιστίας και 
αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας, που 
αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για 
την επεξεργασία των ΕΑΑΜ του έργου. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις ότι το προσωπικό είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο. Η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί σε κάθε χρονική στιγμή να απαιτήσει  γνωστοποίηση-
ενημέρωση του αριθμού και των στοιχείων εκπαίδευσης 
εκάστου από το προσωπικό που ασχολείται με την μεταφορά 
και την επεξεργασία των αποβλήτων.   
 
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει μελέτη οργάνωσης των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΕΑΥΜ σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

ΝΑΙ   

   Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι η εταιρεία 
μεταφοράς και διαχείρισης θα επιληφθεί της διαχείρισης του 
τελικού προϊόντος, ότι με δική της ευθύνη θα μεταφέρει το 
τελικό προϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, που 
επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η 
μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ 
θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) όπως 
ισχύει σήμερα.  Μετά την αποστείρωση τα απόβλητα (τελικό 
προϊόν)  πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα. Η εταιρεία 
μεταφοράς και διαχείρισης θα πρέπει να αναφέρει τη 
συχνότητα μεταφοράς των αποστειρωμένων αποβλήτων 
προς το ΧΥΤΑ. 
 

ΝΑΙ   

   Άδεια συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΥΜ που έχουν 
υποστεί την επεξεργασία της αποστείρωσης. Σε περίπτωση 
Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την άδεια αυτή απαιτείται 
να διαθέτει ένα μέλος.  

ΝΑΙ   





 

Σελίδα 54 

 
Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», θα οδηγούνται στον τελικό 
αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά 
από τα οικιακά απόβλητα. Να κατατεθεί η Άδεια Κυκλοφορίας 
του συγκεκριμένου οχήματος. 

   Βεβαίωση τελικού αποδέκτη των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ 
(ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ 

ΝΑΙ   

   Βεβαίωση τελικού αποδέκτη των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ 
(ΧΥΤΑ) ότι θα ελέγχει τον φορέα επεξεργασίας για την 
αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με δειγματοληπτικό 
έλεγχο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ που παραδίδονται για 
διάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 
2003/33/ΕΚ. Επιπλέον, ο φορέας παραλαβής των 
αποστειρωμένων ΕΑΑΜ εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το 
Άρθρο 13 και το Παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής 
απόφασης 29407/3508/2002 (ΦΕΚ1572/Β΄/16-12-2002) 
«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», 
σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια αποδοχής 
αποβλήτων, και στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του 
άρθρου 5 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ   

   Ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου 
συστήματος αποστείρωσης, θα πρέπει να καταθέσει σχετικά 
έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα του 
ΕΛΟΤ 12740/00 σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και του ΕΛΟΤ 12347/97. Μετά την 
αποστείρωση τα απόβλητα (τελικό προϊόν) πρέπει να είναι 
μη αναγνωρίσιμα. Ο τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την 
αποστείρωση να γίνεται στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή.  
Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα 
που να δηλώνεται ότι το επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης 
είναι το 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)]. 
 

ΝΑΙ   

   Ο ανάδοχος επεξεργασίας - διαχείρισης ΕΑΑΜ θα πρέπει 
να διενεργεί έλεγχο της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 
- αποστείρωσης για κάθε φορτίο (ποσότητα) που υπόκειται 
στη διαδικασία  αυτή, με τη χρήση κατάλληλων βιολογικών 
δεικτών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ISO:11138:2007. Ο 
ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει τα αποτελέσματα των 
δειγματοληψιών και των ελέγχων για την αποτελεσματικότητα 
της αποστείρωσης. Απαραίτητη είναι η παράδοση των 
σχετικών αποδεικτικών εντύπων στην Υ.Μ. 
Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα 
της αποστείρωσης γίνονται σε εξειδικευμένο και 
διαπιστευμένο εργαστήριο.  
 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012), με τα 
παρατήματα της καθώς και με κάθε άλλη διάταξη για τη 
διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα. 

ΝΑΙ   

   Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας 
αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 
9001:2008 και κατά ISO 14001 για την επεξεργασία 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), 
καθώς και για την τυχόν μεταφορά των επεξεργαζόμενων 
ΕΑΑΜ. 

ΝΑΙ   
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   Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας 
αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους 
και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, 
σύμφωνα με το Ν.4042 (ΦΕΚ24/Α΄/13-02-2012). Το 
Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις 
του αναδόχου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική 
ευθύνη του έργου. 

ΝΑΙ   

   Οι μονάδες επεξεργασίας αποστείρωσης πρέπει να 
διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την 
επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς 
Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) προκειμένου να μην παρεμποδίζεται 
η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση 
βλάβης του βασικού εξοπλισμού. 
 

ΝΑΙ   

   Βεβαίωση ότι υπάρχει πρόβλεψη αποθήκευσης των προς 
επεξεργασία αποβλήτων, για 5 τουλάχιστον ημέρες σε 
θερμοκρασία <=5οC σε κατάλληλους χώρους (ψυκτικούς 
θαλάμους), είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω 
βλάβης της μονάδας επεξεργασίας, είτε λόγω αναγκαίων 
εργασιών συντήρησης. 
Ο ανάδοχος να διαθέτει τις προβλεπόμενες από την 
ισχύουσα νομοθεσία άδειες για τυχόν προσωρινή 
αποθήκευση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς 
Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), που προορίζονται για αποστείρωση 
ή έχουν υποστεί αποστείρωση. 

ΝΑΙ   

   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, επεξεργασία, τελική διάθεση). Ο 
ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του 
τον τρόπο που διασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω, 
καθώς και ότι οι ποσότητες ΕΑΑΜ που παραδόθηκαν από 
την Υγειονομική Μονάδα παραδόθηκαν στη μονάδα για 
αποστείρωση. Προτιμάται η ψηφιακή τεκμηρίωση της 
ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων εντός και 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. 
 

ΝΑΙ   

   Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή 
συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα 
στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του 
τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 

ΝΑΙ   

   Ο ανάδοχος κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα θα 
πρέπει να προσκομίζει στην Υγειονομική Μονάδα τις 
«Βεβαιώσεις Αποστείρωσης» κάθε φορτίου ΕΑΑΜ που 
παρέλαβε και επεξεργάστηκε τον προηγούμενο μήνα, καθώς 
και Βεβαίωση του τελικού αποδέκτη των αποστειρωμένων 
ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ) ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα απορρίφθηκαν 

ΝΑΙ   
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επιτυχώς. 

   Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να 
συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση μέρους 
του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να 
κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης. Η 
συνεργασία με την μεταφορική εταιρεία πρέπει να πληροί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό δίκαιο. 

ΝΑΙ   

   Η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να πραγματοποιεί 
ελέγχους των ρύπων της προκειμένου να αποδεικνύει ότι 
πληρούνται οι όροι της Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας. 

ΝΑΙ   

Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία με τη μέθοδο της 
αποτέφρωσης  Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής 
Μονάδας ΕΑΥΜ (Αμιγώς Μολυσματικών-ΕΑΑΜ, Μικτών 
Επικίνδυνων Αποβλήτων-ΜΕΑ ) 

   

   Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει τον τρόπο με τον 
οποίο θα γίνεται η συλλογή, μεταφορά, τυχόν προσωρινή 
αποθήκευση των ΕΑΥΜ, από την Υγειονομική Μονάδα προς 
τη Μονάδα επεξεργασίας. 

ΝΑΙ   

   Διαπεριφερειακή Άδεια. Για τη συλλογή και μεταφορά 
ΕΑΥΜ εκτός της Υ.Μ απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και της παραγράφου 4 του άρθρου 36 
του Ν.4042/2012. 
 

ΝΑΙ   

   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, 
του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ στην 
οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της 
μεταφοράς των ΕΑΥΜ που παράγονται από την 
προαναφερόμενη Υγειονομική Μονάδα σύμφωνα με τους 
όρους της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και ότι διαθέτει 
το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το 
έργο της μεταφοράς των ΕΑΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής 
σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ   

   Σε περίπτωση που ο ανάδοχος πρόκειται να συνεργαστεί 
με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση μέρους του έργου 
της μεταφοράς των αποβλήτων, απαιτείται να καταθέσει 
γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης. 

ΝΑΙ   

   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, 
του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ στην 
οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήματα 
μεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, 
έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° C, δεν φέρουν μηχανισμό 
συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των ΕΑΥΜ, 
μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και 
διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του 
οδηγού και των χειριστών και ότι πληρούν τα απαιτούμενα 
της Παραγράφου 2.2 του Κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος Ι 
της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 
Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να διαθέτουν σύστημα 
καταγραφής των ποσοτήτων ΕΑΥΜ που εισάγονται και 
εξάγονται από αυτά (Ε.Π.Υ 5081/4-7-2012). Η ζύγιση γίνεται 
με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε πραγματικό 

ΝΑΙ   
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χρόνο το σύστημα καταγραφής που διαθέτει το όχημα. Να 
περιγραφεί  ο τρόπος που διασφαλίζονται τα παραπάνω. 
Ο ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει τουλάχιστον τον 
εξαμηνιαίο ή τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων και του 
λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού με την τήρηση σχετικού 
αρχείου. Μπορεί να απαιτηθεί και σε άλλη χρονική στιγμή. Η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει την τεκμηρίωση της 
τήρησης του σχετικού αρχείου. 

   Βεβαίωση αποδοχής αποβλήτων από τον αποδέκτη των 
ΕΑΥΜ, για την επεξεργασία (αποτέφρωση) και διάθεσή τους. 
Η αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων 
Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ [ΕΑΑΜ & ΜΕΑ ]) βεβαιώνει 
ότι συνεργάζεται με την εταιρεία μεταφοράς και ότι δέχεται 
προς επεξεργασία τα Μολυσματικά Απόβλητα της 
Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία 
μεταφοράς ΕΑΥΜ, με συνημμένα αντίγραφα: 

ΝΑΙ   

   -Tην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) 

ΝΑΙ   

   -Tην άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας ΕΑΥΜ 
σε ισχύ 

ΝΑΙ   

   -Oποιεσδήποτε άλλες άδειες / εγκρίσεις σχετικές με τη 
διαχείριση ΕΑΥΜ διαθέτει η εταιρεία επεξεργασίας/διάθεσης. 

ΝΑΙ   

   -Tης ονομαστικής κατάστασης του προσωπικού του 
αναδόχου, που υπηρετεί στη μονάδα επεξεργασίας. Το 
προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, 
εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και 
πιστοποιητικά που χορηγεί το Ελληνικό κράτος στις 
περιπτώσεις αυτές. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε κάθε 
χρονική στιγμή να απαιτήσει  γνωστοποίηση-ενημέρωση των 
στοιχείων εκπαίδευσης του προσωπικού, που ασχολείται με 
την μεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων. 

ΝΑΙ   

   Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει μελέτη οργάνωσης του 
δικτύου συλλογής &#8211; μεταφοράς, των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ΕΑΥΜ, των σταθμών μεταφόρτωσης, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-
2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 

ΝΑΙ   

   Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας 
μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας 
(ΕΑΥΜ) με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής 
ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον 
σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). Το Ασφαλιστήριο θα καλύπτει όλα τα 
στάδια μεταφοράς - διαχείρισης των ΕΑΥΜ. Το Νοσοκομείο 
δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του αναδόχου, 
ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. 

ΝΑΙ   

   Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς 
ΕΑΥΜ με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την 
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα 
με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B') και την ΚΥΑ 
146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και όπως προβλέπεται στο 
τμήμα 1.8.3 της ADR (Accord European Relatif aux Transport 
International des Marchandises Dangereuses par Route-
Διεθνής Συνθήκη Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών Οδικώς). 
 

ΝΑΙ   
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   Άδεια κυκλοφορίας και Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 
Οχημάτων, στην οποία σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους 
για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων, καθώς και τα 
αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP. 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 &#8211; μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» 
(ΦΕΚ309/Β΄/7-3-07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 
Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ948/ Β΄/2008), και σύμφωνα 
με την απόφαση με αριθμό πρωτ. Α3/28216/2567 από 21-5-
2009. 

ΝΑΙ   

   Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των 
οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των ΕΑΥΜ, καθώς 
και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία 
(αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου 
τριμήνου). Σε περίπτωση μεταβολών (προσλήψεις-
απολύσεις-παραιτήσεις) απαιτείται σχετική ενημέρωση.  
 
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. 

ΝΑΙ   

   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, 
της αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς ΕΑΥΜ, 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. 

ΝΑΙ   

   Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής &#8211; 
μεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση 
κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τη συλλογή - 
μεταφορά - προσωρινή αποθήκευση - επεξεργασία - τελική 
διάθεση των  Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής 
Μονάδας (ΕΑΥΜ). 

ΝΑΙ   

   Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)  με τα 
Παραρτήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα. 

ΝΑΙ   

   Συχνότητα φόρτωσης των κυτίων κόκκινου  χρώματος 40 
λίτρων (διαστάσεων περίπου30Χ30Χ50 cm [Μ-Π-Υ]) και των 
60 λίτρων, από τον ψυκτικό θάλαμο προσωρινής φύλαξης 
ΕΑΥΜ της Υγειονομικής Μονάδας: &#9679;  Η φόρτωση θα 
γίνεται κάθε δεύτερη μέρα κατά τις ώρες 07:00π.μ.-14:00μ.μ. 
κατόπιν συνεννόησης. Ανάλογα με την πληρότητα του 
ψυκτικού θαλάμου μπορεί να ζητηθεί επιπλέον ημέρα ή 
δρομολόγιο συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ. Από την 
Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου θα γίνεται κάθε δεύτερη 
μέρα  κατόπιν συνεννόησης 

ΝΑΙ   

   &#9679; Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφαρμόζονται 
τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 146163/2012 {(ΦΕΚ1537/2012). 
&#9679; Σε έκτακτες περιπτώσεις επίσης ο ανάδοχος πρέπει 
να διαθέτει τροχήλατους ειδικούς κάδους δευτερογενούς 
συσκευασίας των ΕΑΥΜ για την σύννομη και ασφαλή οδική 
μεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην περίπτωση αυτή 

ΝΑΙ   
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τα απόβλητα θα συσκευάζονται από την Υ.Μ σε κατάλληλους 
πρωτογενείς περιέκτες και οι κάδοι (δευτερογενείς 
περιέκτες), θα διατίθενται για την εκτέλεση του έργου 
συλλογής - μεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση. 
&#9679; Οποιαδήποτε συνεννόηση με την εταιρεία 
μεταφοράς &#8211; διαχείρισης θα γίνεται από το Αυτοτελές 
Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού του Νοσοκομείου. 

   Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία 
ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το σύστημα καταγραφής 
που διαθέτει το όχημα. Πρέπει να διασφαλίζεται η 
ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, 
προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση). Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην 
προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των 
παραπάνω. Η ζύγιση των ΕΑΥΜ γίνεται από τον ανάδοχο 
παρουσία μέλους ή μελών Επιτροπής παράδοσης της 
Υγειονομικής Μονάδας.  
&#8226; Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου 
βαρύνουν τον ανάδοχο.  Επιπλέον, ο ανάδοχος πρέπει να 
αποδεικνύει τον εξαμηνιαίο ή ετήσιο έλεγχο της ζυγαριάς, 
των θερμομέτρων και του λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού 
του με την τήρηση ειδικού αρχείου. 
&#8226;  Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε 
δρομολογίου ή στο τέλος κάθε μήνα ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία πραγματοποίησης των δρομολογίων, κατόπιν 
συνεννόησης. 

ΝΑΙ   

   Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των Επικινδύνων 
Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) θα διεξάγει 
έλεγχο με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά 
υλικά. Θα ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε 
περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό 
που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων 
(ραδιενέργεια κιβωτίου >3 X ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το 
κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και παραμένει στην Υγειονομική 
Μονάδα. Επίσης, πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα από 
την ΕΕΑΕ και για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 
 

ΝΑΙ   

   Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 
{(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 6}, το «Έντυπο 
αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 
αποβλήτων» συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε εργασία συλλογής 
και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, (άρθρο 11 της 
ΚΥΑ 146163/2012). Το ανωτέρω έντυπο παρατίθεται στην 
παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου 6 του Παρατήματος Ι της ΚΥΑ 
146163/2012 και έχει την ίδια μορφή με το έντυπο 
αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 24944/1159/2006, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
αναφερόμενα στο Νόμο 4042/2012. Για τη συμπλήρωσή του 
έντυπου αναγνώρισης ακολουθούνται τα οριζόμενα στο 
Κεφάλαιο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 
24944/1159/2006. 
 
Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υγειονομικής 
Μονάδας και ο μεταφορέας συμπληρώνουν τα στοιχεία του 
έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν, σε τέσσερα  (4) 
αντίγραφα. Ένα αντίγραφο παραμένει στην Υ.Μ. 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωτέρω διαδικασία και ο 
μεταφορέας παραλαμβάνει τα τρία αντίγραφα τα οποία θα 
συμπληρωθούν και υπογραφούν από τον υπεύθυνο της 
εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Ένα από τα 

ΝΑΙ   
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υπογεγραμμένα αντίγραφα επιστρέφεται στον υπεύθυνο 
αποθήκευσης της Υγειονομικής Μονάδας. 

   Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχημα, ή βλάβης ή συντήρησης 
των οχημάτων μεταφοράς, ο ανάδοχος να φροντίσει να 
υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των 
αποβλήτων σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 5οC. 

ΝΑΙ   

   Κατά την περίπτωση όπου ο «Ανάδοχος» πραγματοποιεί 
αποθήκευση / μεταφόρτωση εκτός της ΥΜ: 
&#8226; Για την αποθήκευση εκτός της ΥΜ ισχύει ότι 
και για την αποθήκευση εντός της ΥΜ ανά κατηγορία 
αποβλήτων (ΚΥΑ 146163/2012), όμως ως μέγιστος χρόνος 
αποθήκευσης υπολογίζεται αθροιστικά και ο χρόνος 
αποθήκευσης εντός της ΥΜ.  
&#8226; Για τη μεταφόρτωση, 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 στην Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε 
ισχύει. 

ΝΑΙ   

   Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς ΕΑΥΜ, εκείνη θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις 
και εξειδικεύεται με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του 
άρθρου 5 της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ1537/2012). 
 

ΝΑΙ   

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ)    

   Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 
σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/2011), την ΥΑ 
1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/2012) και τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 
146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012).. 

ΝΑΙ   

   Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: 
Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της εγκατάστασης 
(διάγραμμα ροής), κατηγορίες και ποσότητες των προς 
επεξεργασία αποβλήτων, αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, 
κύκλος λειτουργίας της εγκατάστασης (ημέρες ανά 
εβδομάδα, ώρες λειτουργίας ανά ημέρα, βάρδιες), 
εκπαίδευση προσωπικού, στοιχεία υπεύθυνου λειτουργίας 
καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από την ΚΥΑ 
24944/1159/2006 (ΦΕΚ791/Β΄/2006) όπως εκάστοτε ισχύει 
και αποτελεί περιεχόμενο της ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) και την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012).  
 
Ιδιαίτερα πρέπει να υποβληθούν: 

ΝΑΙ   

 Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας 
αποτέφρωσης. 

ΝΑΙ   

    Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι η εταιρεία 
επεξεργασίας εφαρμόζει τεχνολογίες που αναφέρονται στην 
ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 

ΝΑΙ   

 Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης της 
μονάδας επεξεργασίας. 

ΝΑΙ   

    Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με περιγραφή, τεχνικά 
στοιχεία, φωτογραφίες κ.λπ. του εξοπλισμού επεξεργασίας 

ΝΑΙ   





 

Σελίδα 61 

των αποβλήτων.. 

 Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

    Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 
14001. 

ΝΑΙ   

    Στοιχεία Πιστοποιήσεων &#8211; Ελέγχου σχετικά με 
την τήρηση όλων των προτύπων που αναφέρονται στην 
Ελληνική Νομοθεσία ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ   

    Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις ότι το προσωπικό είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο. Η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί σε κάθε χρονική στιγμή να απαιτήσει  γνωστοποίηση-
ενημέρωση του αριθμού και των στοιχείων εκπαίδευσης 
εκάστου από το προσωπικό που ασχολείται με την μεταφορά 
και την επεξεργασία των αποβλήτων.  
 
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει μελέτη οργάνωσης των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΕΑΥΜ σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 5, ΚΥΑ 146163/8-5-2012 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012)]. 
 

ΝΑΙ   

   Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά και άδειες ασφαλούς λειτουργίας, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 
Το προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη μονάδα 
επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και 
εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και 
πιστοποιητικά που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις 
περιπτώσεις αυτές. 

ΝΑΙ   

   Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αποτέφρωσης, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα, 
όρους, περιορισμούς και οριακές τιμές από την αποτέφρωση 
επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β/2005) 
«Μέτρα και όροι για το περιορισμό της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ   

   Η μονάδα αποτέφρωσης πρέπει να έχει σχεδιαστεί, 
κατασκευαστεί, εξοπλιστεί και να λειτουργεί κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά 
την αποτέφρωση των αποβλήτων να αυξάνεται με 
ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο και ακόμη και υπό τις 
δυσμενέστερες συνθήκες στους 850οC, μετρούμενη στο 
εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του 
θαλάμου καύσης, για δύο δευτερόλεπτα. Εάν 
αποτεφρώνονται ΕΑ που περιέχουν πάνω από 1% 
αλογονούχων οργανικών ουσιών, εκφρασμένων σε χλώριο, η 
θερμοκρασία πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στους 
1100οC επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.  
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 (ΦΕΚ759/Β΄/2005), 
όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στη ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

ΝΑΙ   
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   Κάθε γραμμή αποτέφρωσης της μονάδας αποτέφρωσης 
πρέπει να είναι εφοδιασμένη με έναν τουλάχιστον εφεδρικό 
καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία 
μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων, μετά την τελευταία 
διοχέτευση του αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους 850οC 
ή τους 1100οC κατά περίπτωση. Οι εν λόγω καυστήρες 
χρησιμοποιούνται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής 
της διαδικασίας καύσης για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της 
ελάχιστης θερμοκρασίας των 850οC ή των 1100οC κατά 
περίπτωση σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για 
όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη στο θάλαμο καύσης άκαυστα 
απόβλητα. 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 22912/1117/2005 
(ΦΕΚ759/Β΄/2005) όπως εκάστοτε ισχύει, και της ΚΥΑ 
146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012. 
 

ΝΑΙ   

   Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά 
τρόπο ώστε να απολυμαίνεται εύκολα, να εμποδίζεται η 
χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης και να παρεμποδίζεται 
η παραμόρφωση των δοχείων των αποβλήτων - όπου αυτά 
χρησιμοποιούνται - προ της εισόδου τους στο θάλαμο 
καύσεως. 

ΝΑΙ   

   Οι θάλαμοι καύσης πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον με το 
1/10 της ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης. 
Το υλικό κατασκευής των θαλάμων καύσης και μετάκαυσης 
θα πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε διαβρωτικά απόβλητα ή 
αέρια και σε θερμικά σοκ. 
Το άνοιγμα της εισόδου θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο 
ώστε να επιτρέπει τη φόρτωση πακεταρισμένων αποβλήτων. 

ΝΑΙ   

   Η αποτέφρωση ΕΑΥΜ εφαρμόζεται σε σταθερές μονάδες 
επεξεργασίας. 

ΝΑΙ   

   Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και 
να ρυθμίζεται από μία κεντρική κονσόλα, με συνεχή επίδειξη 
και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

   Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης 
είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 
10 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1177/2005, 
όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης και τα ακόλουθα: 

ΝΑΙ   

   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. 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

   Ημερήσια καταγραφή της ποσότητας των αποβλήτων που 
αποτεφρώθηκαν. 

ΝΑΙ   

   Ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού 
καταγραφικού εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   
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   Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης 
τοποθετημένο σε διακριτό σημείο στο χώρο της 
εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων. 

ΝΑΙ   

   Πρόβλεψη αποθήκευσης των προς αποτέφρωση 
αποβλήτων, για 5 τουλάχιστον ημέρες σε θερμοκρασία 
<=5οC σε κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163 
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012), 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:; 
Ποσότητες, κατηγορίες και κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που 
υπέστησαν επεξεργασία με αποτέφρωση.; Τόπος / χώρος 
διάθεσης των ξηρών υπολειμμάτων. 
 Αποτελέσματα των ειδικών ελέγχων και των μετρήσεων.; 
Ειδικότερα συμβάντα (κυρίως αστοχίες) &#8211; 
αντιμετώπιση των συμβάντων. 
 
Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή 
συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα 
στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του 
τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 
 
Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια 
(συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, 
τελική διάθεση). 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

   Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 
{(ΦΕΚ1537/2012) Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 6}, το «Έντυπο 
αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 
αποβλήτων» συνοδεύει τα ΕΑΥΜ σε κάθε εργασία συλλογής 
και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012. Το 
ανωτέρω έντυπο παρατίθεται στην παράγραφο 6.2 του 
Κεφαλαίου 6 του Παρατήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012 και 
έχει την ίδια μορφή με το έντυπο αναγνώρισης του 
Κεφαλαίου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 
24944/1159/2006, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα 
στο Νόμο 4042/2012. Για τη συμπλήρωσή του έντυπου 
αναγνώρισης ακολουθούνται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 9 
της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006. 
 
Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της Υγειονομικής 
Μονάδας και ο μεταφορέας συμπληρώνουν τα στοιχεία του 
έντυπου αναγνώρισης που τους αφορούν, σε τρία (3) 
αντίγραφα. Ο μεταφορέας παραλαμβάνει και τα τρία αυτά 
αντίγραφα προκειμένου να συμπληρωθούν και υπογραφούν 

ΝΑΙ   
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από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 
Στη συνέχεια ο μεταφορέας επιστρέφει ένα υπογεγραμμένο 
αντίγραφο στον υπεύθυνο αποθήκευσης των ΕΑΥΜ της ΥΜ, 
διατηρεί ο ίδιος στα αρχεία του το δεύτερο και το τρίτο το 
διατηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 
 

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

ΝΑΙ   

   Για τις οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 11 και στο παράρτημα V της 
κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

   Για τα ξηρά υπολείμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 
22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, ισχύουν 
τα εξής: 
Τα ξηρά υπολείμματα από την αποτέφρωση των αποβλήτων 
ανήκουν στην κατηγορία 19 01 του ΕΚΑ, «απόβλητα από την 
καύση ή την πυρόλυση αποβλήτων» και κατατάσσονται σε 
εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ ανάλογα με την σύσταση και την 
προέλευσή τους. Για την κατηγοριοποίηση των 
υπολειμμάτων πρέπει να διενεργούνται δειγματοληψίες και 
αναλύσεις για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών 
ιδιοτήτων καθώς και του ρυπογόνου φορτίου τους. 
Για την δειγματοληψία χρησιμοποιείται το πρότυπο του 
ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 «Χαρακτηρισμός αποβλήτων - 
Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών - Πλαίσιο για την 
προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματοληψίας». 
Στις μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πραγματοποιούνται 
μετρήσεις στα υπολείμματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο Άρθρο 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 
22912/1177/2005. 
Η διαχείριση που εφαρμόζεται εξαρτάται από την 
κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων ως επικίνδυνα ή μη 
επικίνδυνα. 
Αν η περαιτέρω διαχείριση αφορά διάθεση σε Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της 
απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισμό κριτηρίων και 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα 
: 

α/α  Περιγραφή  Μονάδα 
Μέτρησης  

Ποσότητα  Τιμή 
Μονάδας  

Μερικό 
Σύνολο (χωρίς 
ΦΠΑ )  

Ποσοστό 
ΦΠΑ  

Σύνολο 
δαπάνης με 
ΦΠΑ  

Κωδικός 
Παρατηρητηρίου  

1 Περιγραφή……  

 
       

2         

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK           fax )     Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

ΕΥΡΩ. ………………………………… 

Προς 

Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ :OIKONOMIKOY  

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αγίας Όλγας 3-5 Ν Ιωνία  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

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. 

   Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να 
συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση μέρους 
του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να 
κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης. Η 
συνεργασία με την μεταφορική εταιρεία πρέπει να πληροί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό δίκαιο.. 

ΝΑΙ   
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Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ….. 
ΕΥΡΩ και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας ………………… Δ/νση ………………… δια τη συμμετοχή της εις τον 
Διενεργούμενο διαγωνισμό της ………/……… για την προμήθεια ……………… σύμφωνα με τη με αρ. …./…. Δ/ξή 
σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε  πέντε  (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). 

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK           fax )         Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

      ΕΥΡΩ. ………………………………… 

Προς 

Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ: OIKONOMIKOY  

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αγίας Όλγας 3-5 Ν Ιωνία  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ……….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και υπέρ της εταιρείας 
………………Δ/νση ………… μέχρι του ποσού των …….. ΕΥΡΩ (και ολογράφως) το οποίο καλύπτει το 10% της 
συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ …………. ΕΥΡΩ για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …… 
σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια … ……. για κάλυψη των αναγκών της με αρ. …… 
Δ/ξης στο …..          

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                          ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                              

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  (ποσoύ  :                           €  με ΦΠΑ  ) 

 

 

Για την  παροχή υπηρεσιών αποκομιδής , μεταφοράς των μολυσματικών απορριμμάτων       .   

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ  

 

Χρονολογία κατάρτισης : ………………………. 

 

Τόπος κατάρτισης : 

Στα γραφεία του  Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν Ιωνίας   

Ημερομηνία λήξης : ……………………………..  με δικαίωμα μονομερούς δίμηνης παράτασης  

 

Συμβαλλόμενοι : 

 

1.Ο ………………………………………….  Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του 
Κωνσταντοπούλειου  Νοσοκομείου Ν Ιωνίας   καλούμενος στο εξής ΄΄Νοσοκομείο΄΄ και  

 

2.Η εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροσωπούμενη από ……………………………………… 

καλούμενη στο εξής ΄΄ Ανάδοχος ΄΄ 

 

Β΄ ΟΡΟΙ  

 

 Το  ΄΄Νοσοκομείο΄΄ έχοντας υπόψη : 
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1. Tην αριθμ  17/19  διακήρυξη  του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών αποκομιδής , μεταφοράς των μολυσματικών απορριμμάτων         του Νοσοκομείου  

2.Την  ………………………. (         Συν Θεμ         )  απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  με την οποία 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού . 

 

α ν α θ έ τ ε ι 

 

στον ΄΄Ανάδοχο  ΄΄ την  παροχή υπηρεσιών αποκομιδής , μεταφοράς των μολυσματικών απορριμμάτων     
που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας με τους παρακάτω όρους: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή του αναδόχου  θα γίνεται μετά από την  από την οριστική ποιοτική και ποσοτική  των 
υπηρεσιών παροχή υπηρεσιών αποκομιδής , μεταφοράς και διαχείρισης νοσοκομειακών επικίνδυνων 
αποβλήτων    

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες 
από την υποβολή του  τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο . 

Για τα νοσοκομεία  εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01      

Για την εξόφληση ο ΄΄ Ανάδοχος  ΄΄ θα προσκομίζει  

1.Τιμολόγιο  

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ. 

Τον ΄΄Ανάδοχο  ΄΄ θα βαρύνουν  

α) Ποσοστό 2 % επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07 

β) Παρακράτηση φόρου 8% (Ν 2198 άρθρο 24 )   

δ)  Ποσοστό 0,10 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Ο ΄΄Aνάδοχος  ΄΄ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε την αρ…………………………. 
εγγυητική επιστολή / γραμμάτιο …………………….. 

Ποσού  ευρώ ……………… η οποία θα επιστραφεί στον δικαιούχο μετά την εκπλήρωση όλων των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την 
χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από 
την  παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του  νοσοκομείου  . 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε 
διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 . 
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Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο 
προμηθευτής να  αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων  που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , στις 
τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με 
τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα  τιμολόγια είναι 
ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές 
σημείο του τιμολογίου  . 

2. Ο ΄΄Ανάδοχος ΄΄ δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της 
σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε 
διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία . 

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή 
διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και 
αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης . 

3.Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 1η ΥΠΕ  Αττικής ή άλλη 
Κεντρική Υπηρεσία . 

 

                                                                   ΑΡΘΡΟ 4ο 

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ…………. 

Διακήρυξης του ΄΄Νοσοκομείου΄΄ και η κείμενη σχετική νομοθεσία . 

 

                                                           ΑΡΘΡΟ 5Ο 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
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