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ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΑΡΙΘ.  3/2020 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ «ΤΛΛΟΓΘ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΘ 
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, 
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 17.132,89 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%, με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 
βάςει τιμισ. 
 

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1: 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

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

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

1.3 Του Ν.2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και 
 άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.4 Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
 ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
 οργάνων ςτο διαδίκτυο ”Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ». 

1.5 Του ΡΔ 80/2016 «Ρερί αναλιψεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/τεφχοσ Α’). 

1.6  Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ/26-3-14) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ– Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα– Τροποποιιςεισ 
Διατάξεων του Ρ.Δ.318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», άρκρο 3. 

1.7 Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρκρο 47 Ραρατθρθτιριο τιμϊν (περί 
 νομιμοποίθςθσ  δαπανϊν). 

1.8 Του Ν. 4238/2014 περί «Ρρωτοβάκμιου Εκνικοφ Δικτφου Υγείασ (Ρ.Ε.Δ.Υ.)…..» 

ΑΔΑ: Ψ0544690ΩΕ-Τ6Δ
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1.9 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν 
 και Υπθρεςιϊν 

1.10 Το ΦΕΚ 4326/30-12-2016 (Αποφ. 62952/5384) “Εγκριςθ Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ 
Επικινδφνων Αποβλιτων , ςφμφωνα με το άρκ. 31 του Ν. 4342/2015”. 

 
2. Σισ Αποφάςεισ 

2.1 Τθν υπ’ αρικ. 112/1θ ςυν/11-03-2020  Απόφαςθ του Διοικθτικοφ  Συμβουλίου του Νοςοκομείου 
μασ, περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ δαπάνθσ και τθν διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. 

2.2    Τθν υπ’αρίκμ. 88/26-03-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο, με 
ΑΔΑ: 6ΧΨ14690ΩΕ-Λ7Χ, ποςοφ 17.132,89 €. 

Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ   Ε Ι  

Δθμόςιο Συνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ για τθν ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

«ΣΥΛΛΟΓΘ, ΜΕΤΑΦΟΑ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΟΤΕΦΩΣΘ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-6, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα 

Αϋ τθσ παροφςθσ και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ωσ Ραράρτθμα Εϋ τθσ παροφςθσ), 

ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 17.132,89 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, ςε βάροσ του 

ΚΑΕ 0846α του Νοςοκομείου. 

 
 
 
1. ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Ρροςφορζσ κα κατατίκενται  μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα δθλαδι μζχρι 13θ  Απριλίου 2020 θμζρα 
ΔΕΥΤΕΑ  και ϊρα 14:00 μμ, ςτο Ρρωτόκολλο του Νοςοκομείου ((Βθςςαρίωνοσ 9 , 1οσ όροφοσ). 
(Τυχόν προςφορζσ που  κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα είναι 
εκπρόκεςμεσ και  κα επιςτραφοφν). 
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια, από τριμελι  επιτροπι  θ οποία ζχει οριςτεί για το 
ςκοπό αυτό. 
 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΧΟΤΝ:  

Σφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα 
μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα :  

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

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

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

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
 & ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 
Γραφείο Πρωτοκόλλου 

ΒΘΑΡΙΩΝΟ 9,  1
οσ

 όροφοσ 

13
θ
 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 

2020 ϊρα 14.00 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 
Γραφείο Προμθκειϊν 

ΒΘΑΡΙΩΝΟ 9,  1
οσ

 όροφοσ 

14
θ 

ΑΠΡΙΛΙΟΤ  
2020 ϊρα 12.00 
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
 ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
 δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου 
να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει  τοφτο εάν 
κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ’ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. ΣΡΟΠΟ ΛΘΨΘ ΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΧΘ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ. 

Ρροσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και οι πικανζσ 
διευκρινιςεισ επί τθσ Διακθρφξεωσ κα είναι διακζςιμεσ ςτο διαδίκτυο ςτθν ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΘΜΔΘΣ 
κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου www.ophthalmiatreio.gr 

Στθν περίπτωςθ που τυχόν διευκρινίςεισ ι τροποποιιςεισ προκφψουν, κα δθμοςιεφονται ςτουσ 
ίδιουσ δικτυακοφσ τόπουσ και κα αποτελεί ευκφνθ του ενδιαφερόμενου να λάβει γνϊςθ για αυτζσ. Θ 
αναηιτθςθ των διευκρινιςεων -τροποποιιςεων κα γίνεται με βάςθ τον αρικμό τθσ Διακιρυξθσ. 

Εφ’ όςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, 
ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ωσ ορίηεται ςτο άρκρο 121 του 
Ν.4412/2016.  

Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Υπθρεςία.  

Οι παρεχόμενεσ από το Νοςοκομείο διευκρινίςεισ δεν κα τροποποιοφν ουςιωδϊσ το περιεχόμενο τθσ 
διακιρυξθσ. 

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που επιςυνάπτονται ςτθν 
παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑ Α 

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΓΟΥ -  ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ  ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ – 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ - ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β 

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Γ 

4 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ Δ 

5 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ Ε 

6 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ 

7 «ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)» ΡΑΑΤΘΜΑ Η 

 

Θ ΤΝΣΑΞΑΑ 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΕΛΕΝΘ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΤΠΘΡΕΙΑ 
 
 

 
ΠΑΠΑΧΡΘΣΟ ΧΡΘΣΟ 

Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ 
ΓΝΑ «ΕΤΑΓΕΛΙΜΟ –ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ 

ΑΘΘΝΩΝ –ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 
1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ  
                 
   

                    ΜΠΟΤΡΓΑΛΘ ΠΑΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

A.1. ΟΡΙΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ (ςτο εξισ: θ Ανακζτουςα Αρχι) προκθρφςςει Συνοπτικό διαγωνιςμό για 

τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ «ΣΥΛΛΟΓΘ, ΜΕΤΑΦΟΑ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΟΤΕΦΩΣΘ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» (CPV 90524400-

6),  προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 17.132,89 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, για χρονικό διάςτθμα 

ενόσ (1) ζτουσ. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν προμικεια ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Γ 

τθσ διακιρυξθσ. 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
μόνο βάςει τιμισ. 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 14
θ 

ΑΡΙΛΙΟΥ 2020 ϊρα 12.00 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ - 
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ. 

ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

ΒΘΣΣΑΙΩΝΟΣ 9, 1οσ ΟΟΦΟΣ 
10672   ΑΘΘΝΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90524400-6 

KAE 0846α 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 17.132,89 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

ΟΙ ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΟΥΝ ΤΟΝ 
ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ : 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων 
νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Δεν απαιτείται 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Κςθ με το 5% τθσ προ ΦΡΑ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ α) Στθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου    
www.ophthalmiatreio.gr 

β) ςτο διαδικτυακό τόπο του ΚΘΜΔΘΣ 
γ) ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχονται ςτο ποςό 17.132,89 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

24%. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

Επωνυμία Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 

Ταχ. Δ/νςθ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 26 

Ταχ. Κϊδικασ 106 72 
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Τθλζφωνο 213 2052 834 

Fax 213 2052 819 

Email gr.prom@ophthalmiatreio.gr 

Ρλθροφορίεσ ΡΑΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΘ 

 

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

Ο διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που προαναφζρκθκαν . 

ΑΡΘΡΟ 5. ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΘ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

Θ διακιρυξι του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτο ΚΘΜΔΘΣ, κακϊσ και 

ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου (www.ophthalmiatreio.gr). 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΡΟΠΟ ΛΘΨΘ ΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΧΘ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ. 

Ρροσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και οι πικανζσ 
διευκρινιςεισ επί τθσ Διακθρφξεωσ κα είναι διακζςιμεσ ςτο διαδίκτυο ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτο ΚΘΜΔΘΣ, 
κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ (www.ophthalmiatreio.gr). 
Στθν περίπτωςθ που τυχόν διευκρινίςεισ ι τροποποιιςεισ προκφψουν, κα δθμοςιεφονται ςτουσ 
ίδιουσ δικτυακοφσ τόπουσ και κα αποτελεί ευκφνθ του ενδιαφερόμενου να λάβει γνϊςθ για αυτζσ. 
Θ αναηιτθςθ των διευκρινιςεων -τροποποιιςεων κα γίνεται με βάςθ τον αρικμό τθσ Διακιρυξθσ. 
 
Οι παρεχόμενεσ από το Νοςοκομείο διευκρινίςεισ δεν κα τροποποιοφν ουςιωδϊσ το περιεχόμενο τθσ 
διακιρυξθσ. 

 

Α.3 ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 7. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται ςε πρωτότυπο από τουσ ενδιαφερόμενουσ, 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. 

2. Στο φάκελο τθσ προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
2.1 Θ λζξθ «Ρροςφορά». 
2.2 Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ιτοι «Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 
 ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ» 
2.3 Ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ.  
2.4 Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν). 
2.5 Τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα. 

 
Εφόςον ο φάκελοσ αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να 
φζρει τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία». 
Ο φάκελοσ κα πρζπει να αναγράφει τθν επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και 
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του υποψιφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνιςμοφ και τον 
τίτλο του φακζλου. 

«ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ» 
Αρ Διακ. 3/2020 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
«ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΛΛΟΓΘ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΣΕΦΡΩΘ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» 
Με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ. 
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Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ, 

κακϊσ και αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου όλων των 

μελϊν τθσ. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Στον φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» υποβάλλονται όλα τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ τθσ προςφοράσ. 

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ και εταιρείεσ που διακζτουν μία από τισ άδειεσ (είτε αυτι τθσ 

ςυλλογισ –μεταφοράσ , είτε αυτισ τθσ επεξεργαςίασ), εφόςον διακζτουν ςφμβαςθ με άλλθ εταιρεία θ 

οποία διακζτει τθν ζτερθ άδεια. Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ κοινοπραξίεσ ι Ενϊςεισ Εταιρειϊν 

που τουλάχιςτον ζνα από τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ ι τθσ ζνωςθσ να διακζτει τθν άδεια επεξεργαςίασ 

Επικίνδυνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ). (Το μζλοσ που διακζτει τθν άδεια 

μεταφοράσ ΕΑΥΜ και το μζλοσ που διακζτει τθν άδεια επεξεργαςίασ Επικίνδυνων Αποβλιτων 

Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ) δφναται να είναι το ίδιο). 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ 

αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που δραςτθριοποιοφνται ςτο αντικείμενο του υπό ανάκεςθ ζργου, που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία 

Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 

2513/1997 και των πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ, ςφμφωνα με τ 

άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Ρ. . 60/2007) ι προερχόμενα από τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 

ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. 

Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 

τθσ προςφοράσ τουσ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που θ διακθρυςςόμενθ με τθν παροφςα Ανάκεςθ 

κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφ’ όςον το κεωριςει αναγκαίο 

για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να περιβλθκεί οριςμζνθ 

νομικι μορφι και θ ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται να το πράξει. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 8 του Ν.3310/2005, ελζγχει, επί 

ποινι απαραδζκτου τθσ υποψθφιότθτασ, εάν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυμμετζχει εξωχϊρια 

εταιρεία κατά τα αναφερόμενα ςτθν περ. αϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ίδιου νόμου, όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκε με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 4 του Ν.3414/2005. 

Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που 

δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι 

εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι 

πιςτοποιθτικό. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 

ςτοιχεία κατά προτίμθςθ και προσ διευκόλυνςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ ςε ξεχωριςτοφσ 

ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ ωσ εξισ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με τθν ζνδειξθ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
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Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 

προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 

μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ 

προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν 

κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

Οι προςφζροντεσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και 

ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

8.1 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι προςφορά» 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθν προςφορά τουσ, ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα 

αναφερόμενα κατωτζρω : 

1. Το  ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΡΟ  ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ  ΔΘΛΩΣΘΣ  (TEΥΔ) που επιςυνάπτεται ςυμπλθρωμζνο 

από τον ςυμμετζχοντα. Επιςθμαίνεται ότι θ θμερομθνία τθσ ανωτζρω διλωςθσ κα πρζπει να 

φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου 

υπογραφισ από αρμόδια Διοικθτικι Αρχι ι τα ΚΕΡ. 

2. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με 
αντιπρόςωπό/εκπρόςωπό τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016. 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπου 

να δθλϊνεται ότι: αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

4. Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό, από τα 

απαιτοφμενα ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ , αυτό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου ι ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν 

προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτοσ 

καταγωγισ ι προζλευςθσ. Θ υποχρζωςθ αφορά όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. 

5. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 

επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

8.2 Περιεχόμενα Φακζλου «Σεχνικι Προςφορά» 

Στο φάκελο με τθ ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ 

ςε δφο αντίγραφα που πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ 

Γ. Στοιχεία, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια, πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά που αφοροφν τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, υποβάλλονται ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

8.3 Περιεχόμενα «Οικονομικι Προςφορά» 

Στο φάκελο τοποκετοφνται τα οικονομικά ςτοιχεία, με τθν τιμι τθσ προςφοράσ ςε Ευρϊ. 

Θα περιγράφονται τα προςφερόμενα είδθ και θ προςφερόμενθ τιμι χωρίσ και με ΦΡΑ. Θ τιμι τθσ 

προςφοράσ κα δοκεί ςε ευρϊ . 

Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ 

επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. Ο ΦΡΑ κα δίδεται ςε 

ξεχωριςτι ςτιλθ. 

Για το προςφερόμενο είδοσ να αναφζρεται ο αφξων αρικμόσ του είδουσ που είναι καταχωρθμζνο ςτο 

παρατθρθτιριο τιμϊν τθσ ΕΡΥ και θ τιμι αυτοφ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ να γίνεται αναφορά ότι 

αντίςτοιχο είδοσ δεν υπάρχει ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν τθσ ΕΡΥ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν κα 

υπερβαίνουν τισ αντίςτοιχεσ ανϊτατεσ τιμζσ του παρατθρθτθρίου. 
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Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ 

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Σε 

περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν 

δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν 

νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 

Σε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ οικονομικισ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το 

άρκρο 88 του ν. 4412/2016. 

8.4 Σιμζσ 

Οι τιμζσ των προςφορϊν για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κακϊσ και οποιαςδιποτε μορφισ 

εξοπλιςμό κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν 

ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο δεκαδικά ψθφία, εφόςον χρθςιμοποιείται 

ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα 

άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι 

μικρότερο του πζντε. 

Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία 

τιμι για ολόκλθρθ τθν προςφερόμενθ ποςότθτα, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Το τίμθμα τθσ προςφοράσ κα δοκεί υποχρεωτικά ςε τιμι ανά χιλιόγραμμο( € / kg ) αποβλιτων (πλζον 

του αναλογοφντοσ ΦΡΑ) επί ποινι αποκλειςμοφ. Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων 

κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. 

Το τίμθμα κα παραμείνει ςτακερό και αμετάβλθτο για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν τιμι κα περιλαμβάνεται: 

1. θ τιμι επεξεργαςίασ ανά κιλό αποβλιτων ςφμφωνθ με το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν 

2. θ τιμι μεταφοράσ και το κόςτοσ διάκεςθσ όλων των απαραίτθτων περιεκτϊν (πρωτογενείσ 

περιζκτεσ – δευτερογενείσ περιζκτεσ) ι άλλεσ πιςτοποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ για τθν οδικι 

μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ) εκτόσ τθσ Υ.Μ  

Τιμι με κρατιςεισ χωρίσ ΦΡΑ. Ροςοςτό ΦΡΑ επί τοισ εκατό (%) ςτο οποίο υπάγεται θ υπθρεςία. Σε 

περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνο ποςοςτό ΦΡΑ, αυτό κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία. Θ 

τιμι με κρατιςεισ, και χωρίσ ΦΡΑ, κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον ςυμμετζχοντα μζχρι και τθν τελευταία οριςτικι 

λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου. Αποκλείεται θ ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ προςφοράσ ι oπoιαδιπoτε 

αξίωςθ του ςυμμετζχοντα πζραν του αντιτίμου για τα υπθρεςιϊν που κα παρζχει , βάςει των τιμϊν 

τθσ προςφοράσ του. 

Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν αναγράφεται τιμι ςε υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτθν προςφορά, 

κεωρείται αμαχιτωσ ότι αυτά προςφζρονται δωρεάν. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να 

ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν 

ιδίωσ όταν αυτζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ. Για τον ςκοπό αυτό κα ηθτθκεί από τον προςφζροντα 

ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα . 

Θ προςφορά απορρίπτεται ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι εφαρμόηεται πολιτικι τιμϊν κάτω του 

κόςτουσ. 
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Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό ΦΡΑ επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα. 

Στθν οικονομικι προςφορά κα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίςτοιχοσ κωδικόσ είδουσ ςτο 

Ραρατθρθτιριο Τιμϊν του Υπουργείου Υγείασ και θ τρζχουςα τιμι (για τισ περιπτϊςεισ που ζχει 

εφαρμογι). Οικονομικζσ προςφορζσ που είναι ανϊτερεσ από τισ τιμζσ που καταγράφονται ςτο 

Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

κατάκεςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρκρο 13, - ΦΕΚ 

31/τ.Α’/02.03.2011 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλουν προςφορά για όλα τα 

ηθτοφμενα είδθ τθσ διακιρυξθσ. 

8.5 Σρόποσ πλθρωμισ – κρατιςεισ 

Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν/υπθρεςιϊν με τθν 

ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθν νόμιμθ προκεςμία που προβλζπεται ςτθ 

υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013, τ.Α). 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο 

από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 

Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά / δικαιολογθτικά. Από κάκε 

τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε 

φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων. 

Θ αμοιβι του Αναδόχου κα υπόκεινται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ και ωσ εξισ :  

 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) 

 Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόροσ ειςοδιματοσ 
(8% παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ  για υπθρεςίεσ ι 4%  για λοιπά αγακά) , ο οποίοσ 
παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013) 

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ (Ν. 4605/01-04-2019 ΦΕΚ 52 Α’).Επί τθσ παραπάνω κράτθςθσ 
επιβάλλεται τζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3%, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. ποςοςτοφ 20%, 
υπολογιηόμενου επί του τζλουσ χαρτοςιμου 

 Κράτθςθ 0,06 % υπζρ τθσ αρχισ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ( αρ. 347 του Ν. 4412/16 ) επί τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων , και παρακρατείται από κάκε πλθρωμι εφϋ 

όςον ζχει τεκεί ςε ιςχφ.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για 1 ζτοσ από τθν επόμενθ μζρα 

τθσ διενζργειασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο 

χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ μπορεί να παρατείνεται 

εγγράφωσ ςφμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι πριν 

από τθ λιξθ τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θ ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά για τουσ λόγουσ που ορίηονται ςτο άρκρο 91 του Ν. 

4412/2016. 
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Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Εάν τυχόν υποβλθκοφν εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ο 

οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να 

διαμαρτυρθκεί για τθν απόρριψθ των προτάςεων αυτϊν. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 31-03-2020 και ϊρα 12:00 μ.μ. ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του 

Νοςοκομείου από τθν οριςκείςα Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, θ οποία, 

αφοφ παραλάβει τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα πραγματοποιιςει τθν αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο 

αυτϊν. 

Θ αποςφράγιςθ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν και οικονομικϊν 

προςφορϊν γίνεται δθμόςια και ςε μία ςυνεδρίαςθ, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. 

Θ αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, ςε επόμενθ κλειςτι ςυνεδρίαςθ, 

τθν ίδια ι ςε διαφορετικι μζρα, προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ, αξιολόγθςθ των ανωτζρω ςτοιχείων των 

προςφορϊν ςε πρακτικό το οποίο ςυντάςςει και προτείνει τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. 

Το ανωτζρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ του νοςοκομείου και 

κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον προμθκευτι που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο των 

ηθτουμζνων ειδϊν. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων 

του Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 

1. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ και τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ να αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των προςφερόντων και 
ανεξάρτθτα από το ςτάδιο οποιαδιποτε διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ι 
όταν ζκτακτεσ περιςτάςεισ κακιςτοφν αδφνατθ τθν κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ 
των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ 

3. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ 
διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι προςφζροντεσ αυτοί δε δικαιοφνται να αξιϊςουν αποηθμίωςθ δικαιοφνται όμωσ τθν άμεςθ 

αποδζςμευςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΘ 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

– Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω είκοςι (20) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί 

για να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα 

που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ 
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από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016. 

– Θ διάρκεια τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα είναι για δϊδεκα (12) μινεσ . Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ 

υπογραφισ ςφμβαςθσ από τον ετιςιο θλεκτρονικό τακτικό διαγωνιςμό κα διακοπεί θ ςφμβαςθ που 

κα προκφψει από τον παρόντα ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

– Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 και 201 του Ν.4412/2016 και 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

– Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 202 του Ν.4412/16: 

1. παραλιφκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα των Επικίνδυνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων 

(ΕΑΥΜ) εκτόσ τθσ Υ.Μ 

2. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ, 

3. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ, 

4. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

– Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπό τουσ όρουσ του άρκρου 133 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 15ο:ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Θ παραλαβι του ζργου κα γίνεται από αρμόδια επιτροπι που κα ςυνταχκεί από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι για το ςκοπό αυτό φςτερα από ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των εργαςιϊν με το πζρασ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΓΓΤΘΕΙ 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζτουν 

εγγυθτικι επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυνολικοφ 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΝΣΑΕΙ 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 

του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 18ο:ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν 

εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ 

καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ 

πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί 

ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτο Νομό 

Αττικισ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 19ο  ΜΕΡΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ρροςφορζσ για τθν υλοποίθςθ μζρουσ τθσ, διακθρυςςόμενθσ με τθν παροφςα, υπθρεςίασ δεν 

γίνονται δεκτζσ. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο ΚΤΡΩΕΙ –ΛΤΘ-ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ –ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να επιβάλλει κυρϊςεισ με τθ μορφι προςτίμων ςτθν περίπτωςθ, ςτθν 

οποία ο Ανάδοχοσ κακυςτερεί, χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ, τθν παράδοςθ, πζραν των 

χρονικϊν περικωρίων που αναφζρονται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά ςτθ ςφμβαςθ. Θ 

Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί τθν ευχζρεια να ειςπράξει τα πρόςτιμα είτε ςε μορφι παρακράτθςθσ από 

πλθρωμζσ, είτε με παρακράτθςθ από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

Σε περίπτωςθ επανειλθμμζνων κακυςτεριςεων ςτθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν του Ανάδοχου ι ςε 

περίπτωςθ παράβαςθσ από τον ανάδοχο οιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του, θ Ανακζτουςα Αρχι φςτερα από πρόταςθ 

τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ δικαιοφται να κθρφξει τον Ανάδοχο 

ζκπτωτο και να λφςει τθ ςφμβαςθ αηθμίωσ για το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται, αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ 

κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ, καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ 

εκτζλεςθσ και υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ από τθν παράβαςθ για τθν 

οποία επιβλικθκε θ ζκπτωςθ. Για τθ διαδικαςία κιρυξθσ του Ανάδοχου ζκπτωτου, ζχουν ανάλογθ 

εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 21ο ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ 

Ο προμθκευτισ εγγυάται προσ τθ Νοςθλευτικι Μονάδα ότι θ προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ, κα ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ, αποτελζςματα 

και ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθ Διακιρυξθ ι επιτρζπεται να προδιαγραφοφν από το 

Νοςοκομείο κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

ΑΡΘΡΟ 22ο ΤΜΒΑΘ 

Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ θ Σφμβαςθ το 

κείμενο τθσ οποίασ επιςυνάφκθκε ςτθ διακιρυξθ. Δεν χωρεί οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ ςτο 

κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που επιςυνάφκθκε ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε κακ’ οιονδιποτε 

τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι. 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και τουλάχιςτον τα εξισ: 

Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

Β. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

Γ. Τα προσ προμικεια υλικά και τθν ποςότθτα 

Δ. Τθν τιμι 

Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν 

ΣΤ. Τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Η. Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ 

Θ. Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ 

Θ. Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν 

Ι. Τον τόπο και χρόνο πλθρωμισ 

ΙΑ. Τον τρόπο αναπροςαρμογισ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, εφόςον προβλζπεται αναπροςαρμογισ 
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Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ 

προςφορά, διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι 

παραδρομϊν. Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και 

τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 23ο ΕΚΧΩΡΘΕΙ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ 

Ο Ρρομθκευτισ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι τισ εξ αυτισ 

πθγάηουςεσ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Νοςοκομείου. Κατ’ εξαίρεςθ ο 

Ρρομθκευτισ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι του Νοςοκομείου 

για τθν καταβολι Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ 

του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 

ΑΡΘΡΟ 24ο ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΦΑΛΙΘ 

Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 

αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 

εγκαταςτάςεων τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ 

κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

υπθρεςίασ από τον Ρρομθκευτι, εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτοφ. 

Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 

αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. Το 

Νοςοκομείο λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του προςωπικοφ 

του Ρρομθκευτι. 

ΑΡΘΡΟ 25ο. ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με το 

Νοςοκομείο, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν 

εκτζλεςθ του Ζργου. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ 

Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 

εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ 

μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ 

ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ 

λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων 

Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου.  

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για 

οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα 

υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται 

και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, 

μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ 

των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου του 

Νοςοκομείου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το Νοςοκομείο δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ.  

Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των 

μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι 
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ευχζρεια του Νοςοκομείου. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται 

από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται 

αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν 

υπζρ του Νοςοκομείου και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Ρροκαταβολισ και Καλισ Εκτζλεςθσ που 

προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ςυμμορφοφται με τισ υποχρεϊςεισ 

που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 3414/05. 

ΑΡΘΡΟ 26ο. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

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

ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Ωσ τζτοια δεν 

κεωροφνται για τον Ρρομθκευτι όςα ευρίςκονται αντικειμενικά εντόσ του πεδίου οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ και ελζγχου του Ρρομθκευτι. 

Ο Ρρομθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ 

που εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) 

θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Το 

Νοςοκομείο υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ 

αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ 

αποδοχι του αιτιματοσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΟΤ - ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ - ΠΟΟΣΘΣΕ – 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΙΝΑΚΑ Α 

Α/Α 
Είδοσ 

υπθρεςίασ 
Μον. 
Μετρ 

Εκτιμϊμε
νθ 

ποςότθτα 

Σιμι–
επεξεργαςί

ασ 
(ςφμφωνθ 

με Π.Σ> 

Σιμθ 
Μεταφοράσ 

+ςυςκευαςίασ 

Κόςτοσ           
(επεξεργαςία 
+ Μεταφορά 

+ςυςκευαςία) 

υνολικό 
κόςτοσ 

1 ΕΑΑΜ  
ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

ΚΙΛΑ 8.200 0,70 € 0,94 € 1,64 € 13.448,00 € 

2 ΜΕΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

ΚΙΛΑ 15 1,70 € 0,89 € 2,59 € 38,85 € 

3 ΑΕΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

ΚΙΛΑ 150 1,70 € 0,50 € 2,20 € 330,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 13.816,85 € 

      ΦΡΑ 24% 3.316,044 € 

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

17.132,89 € 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΘΝ «ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΛΛΟΓΘ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΘ 
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ+ ΑΕΑ)» 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ  

                                                 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΑ ΕΑΑΜ 

Αναλυτικι κατάςταςθ ποςότθτασ αποβλιτων για ζνα (1) ζτοσ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ, ςε κιλά: 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΠΟΟΣΘΣΑ Ε ΚΙΛΑ 
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΣΟ 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
Ν.Ρ.Δ.Δ. ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 

8.200 

 
Τπολογιςμόσ Κόςτουσ τθσ διαδικαςίασ επεξεργαςίασ: τιμι ςε ευρϊ / κιλό παραγόμενων αποβλιτων 
προσ επεξεργαςία 
Α) ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

Με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ΦΕΚ Βϋ 1537/2012) ωσ επεξεργαςία των Μικτϊν Επικίνδυνων 
Αποβλιτων (ΜΕΑ) και των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΑΕΑ) κακορίηεται θ μζκοδοσ τθσ 
«αποτζφρωςθσ» και για τα Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ) κακορίηεται θ 
μζκοδοσ τθσ «αποςτείρωςθσ» με ςτόχο τθν μεταβολι των χαρακτθριςτικϊν τουσ, των επικίνδυνων 
ιδιοτιτων τουσ και τθν μείωςθ-καταςτροφι του μικροβιακοφ τουσ φορτίου. 

 

Β) ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΕΑΑΜ ΣΘ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
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Για τθ ςυλλογι- μεταφορά των μολυςματικϊν αποβλιτων- ΕΑΑΜ, απαιτοφνται να υποβλθκοφν με 
τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και τα απαιτοφμενα από τθ ςχετικι ιςχφουςα 
νομοκεςία δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ μεταφοράσ των ΕΑΑΜ που κα 
υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ωσ μζλοσ Κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ Εταιρειϊν: 

B.1. Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι - μεταφορά Επικίνδυνων Απόβλθτων Αμιγϊσ 
Μολυςματικϊν (ΕΑΑΜ) ςε ιςχφ, που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τισ περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ 
και δια των οποίων κα εκτελεςτεί το ζργο. Θ άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί 
ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 146163/2012. 

B.2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 
νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΑΜ ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι δζχεται να εκτελζςει 
το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΑΜ που παράγονται ςτθν Υγειονομικι Μονάδα και ότι διακζτει το 
απαιτοφμενο εκπαιδευμζνο προςωπικό για να εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΑΜ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

B.3. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 
νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΑΜ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι όλα τα οχιματα-ψυγεία 
μεταφοράσ που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηει θ νομοκεςία και κα διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ 
ADR, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 όπωσ τροποποιικθκε από τισ 
διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 19403/1388/08/2008 και ιςχφει, εφόςον απαιτείται . 
Επίςθσ να δθλϊνεται ότι όλοι οι οδθγοί που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR 
αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν και ότι κάκε ςχετικι παρζκκλιςθ κα βαρφνει αποκλειςτικά 
και μόνο τον ίδιο. Να καταγραφοφν αναλυτικά και ςυγκεκριμζνα, οι οδθγοί και τα οχιματα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να υποβλθκοφν οι 
πιςτοποιιςεισ ADR για τουσ ςυγκεκριμζνουσ οδθγοφσ και τα ςυγκεκριμζνα οχιματα. Επίςθσ, να 
δεςμευτεί ο ανάδοχοσ ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ άλλων οδθγϊν ι/και άλλων οχθμάτων για 
οποιοδιποτε λόγο, κα παράςχει τισ πρόςκετεσ πιςτοποιιςεισ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 

B.4. Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ιατρικϊν αποβλιτων 
μολυςματικοφ χαρακτιρα ότι δζχεται προσ επεξεργαςία τα ΕΑΑΜ τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία μεταφοράσ τουσ. 

B.5. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΑΜ ςε ιςχφ, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.γ)2. Του άρκρου 57 του Ν.4042/2012. Στο αςφαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο να προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ που καλφπτονται, τα χαρακτθριςτικά 
επικινδυνότθτασ των προσ διαχείριςθ αποβλιτων και το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Επίςθσ, να 
αναγράφεται ότι θ κάλυψθ αφορά ςε ηθμίεσ προσ τρίτουσ και τθν επαναφορά του περιβάλλοντοσ 
ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ. 

B.6. Σφμβαςθ του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕAAM με πιςτοποιθμζνο Σφμβουλο 
Αςφαλείασ για τθν Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 64834/ 
5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B'). 

B.7. Άδεια κυκλοφορίασ των φορτθγϊν ΙΧ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν ΥΑ 
11383/840/2007 «Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ φορτθγϊν ιδιωτικισ χριςθσ ςε κατόχουσ άδειασ 
ςυλλογισ-μεταφοράσ επικίνδυνων αποβλιτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπωσ τροποποιικθκε από τθν 
ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Βϋ 948). Τα οχιματα αυτά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2.4.1 του παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 
146163/1537/2012. Να καταγραφοφν αναλυτικά και ςυγκεκριμζνα, τα οχιματα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να υποβλθκοφν οι άδειεσ 
κυκλοφορίασ για τα ςυγκεκριμζνα οχιματα. Επίςθσ, να δεςμευτεί ο ανάδοχοσ ότι ςε περίπτωςθ 
χριςθσ άλλων οχθμάτων για οποιοδιποτε λόγο, κα παράςχει τισ πρόςκετεσ άδειεσ κυκλοφορίασ 
ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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B.8. Ριςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR (αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν), 
των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και το αποδεικτικό για τθ 
ςχζςθ των οδθγϊν με τθν εταιρεία (αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου). 

B.9. Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012 
και τα παρατιματα τθσ κακϊσ και ςε κάκε άλλθ διάταξθ για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων, 
όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 

B.10. Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί για τθ μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτόσ Υγειονομικισ Μονάδασ 
οποιαδιποτε δευτερογενισ ςυςκευαςία (πλαςτικόσ κάδοσ, κυτία hospital box κλπ) (ωσ πρωτογενισ 
νοείται ο κίτρινοσ ςάκοσ προκειμζνου να ακολουκιςει αποςτείρωςθ ι ο κόκκινοσ ςάκοσ προκειμζνου 
να ακολουκιςει αποτζφρωςθ), το κόςτοσ τθσ κα βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, που 
υποχρεοφται να τθν παράςχει δωρεάν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν κατάλλθλθ ποςότθτα. Οι 
περιζκτεσ αυτοί κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν ΚΤΑ 
146163/1537/2012, ςτο Παράρτθμα Ι, ςτθν παράγραφο 1.2. 

B.11. Να υποβλθκοφν οι ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ καταλλθλότθτασ για κάκε είδοσ περιζκτθ που κα 
παραςχεκεί. 

B.12. Σχζδιο διαχείριςθσ ζκτακτων καταςτάςεων το οποίο κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ 
ατυχθμάτων εντόσ και εκτόσ τθσ υγειονομικισ μονάδασ όπωσ και κατά τθν διάρκεια τθσ μεταφοράσ 
των επικίνδυνων απορριμμάτων προσ τελικι επεξεργαςία (διαρροζσ υλικϊν ςτο περιβάλλον, 
ατυχιματα προςωπικοφ, κ.λπ.). 

Γ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΕAAM 

Γ.1. Για τα ΕΑΑΜ προσ αποςτείρωςθ επιτρζπεται θ χριςθ τροχιλατων ειδικϊν κάδων δευτερογενοφσ 
ςυςκευαςίασ των αποβλιτων για τθ μεταφορά τουσ προσ τθν εγκατάςταςθ αποςτείρωςθσ, εντόσ του 
ειδικοφ οχιματοσ μεταφοράσ. Στθν περίπτωςθ αυτι τα απόβλθτα κα ςυςκευάηονται από τθν Υ.Μ ςε 
κατάλλθλουσ πρωτογενείσ περιζκτεσ (κίτρινουσ ςάκουσ) ενϊ οι δευτερογενείσ περιζκτεσ, για τθν 
εκτζλεςθ του ζργου ςυλλογισ - μεταφοράσ κα διατίκενται από τον ανάδοχο, δίχωσ πρόςκετθ 
οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ ΥΜ. Οι κάδοι κα είναι πιςτοποιθμζνοι και κα απολυμαίνονται 
καταλλιλωσ από τον ανάδοχο μετά από κάκε χριςθ. Να κατατεκοφν επίςθσ και τα ςχετικά 
πιςτοποιθτικά τθσ ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ των κάδων. 

Γ.2. Για τθ ςυςκευαςία των ΕΑΑΜ κα εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου 
που ιςχφουν για τα επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ εξισ απαιτιςεισ: τθσ 
Ευρωπαϊκισ Συμφωνίασ για τισ Οδικζσ μεταφορζσ (Accord European relative au transport 
international des merchandises Dangereuses par Route  –ADR),  του Διεκνοφσ  Κϊδικα  Θαλαςςίων 
Μεταφορϊν (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-
IMO/IMDG), του Κανονιςμοφ για τισ διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων 
(RID), τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αερομεταφορϊν (International Air Transport Association- IATA) και του 
Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ρολιτικισ Αεροπορίασ (International Civil Aviation Organisation-ICAO), 
ανάλογα τον τρόπο μεταφοράσ και όπου απαιτείται. Ρροχπόκεςθ τθσ αςφαλοφσ ςυςκευαςίασ 
αποτελεί θ ταξινόμθςθ των αποβλιτων ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, και κλάςθ και αρικμό UN. 
Οι ςυςκευαςίεσ κα φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ του επικίνδυνου για τθν εφκολθ αναγνϊριςθ τθσ 
επικινδυνότθτασ τουσ. 

Γ.3. Θ ςυχνότθτα αποκομιδισ των ΕΑΑΜ από τθν Υγειονομικι Μονάδα κα γίνεται ςφμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα. Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ μπορεί να απαιτθκεί ςυχνότερθ αποκομιδι των ΕΑΑΜ, 
κατόπιν προθγθκείςασ ςυνεννόθςθσ. 

Τγειονομικι Μονάδα υχνότθτα αποκομιδισ ΕΑΑΜ 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ- ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
Ν.Ρ.Δ.Δ.ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 

2 φορζσ τθν εβδομάδα 

 

Γ.4. Οι θμζρεσ που το μεταφορικό όχθμα κα επιςκζπτεται το Νοςοκομείο κα προςδιοριςτοφν 
αποκλειςτικά από τθν υγειονομικι μονάδα κα καταγραφοφν ςτθ ςφμβαςθ και κα τθροφνται αυςτθρά 

ΑΔΑ: Ψ0544690ΩΕ-Τ6Δ





 
Διακιρυξθ 3/2020 για τθν παροχι υπθρεςιϊν «Συλλογι, Μεταφορά, Επεξεργαςία και Αποτζφρωςθ  
Επικίνδυνων Νοςοκομειακϊν Αποβλιτων» 

ςελ. 18 / 44 
 

από τον ανάδοχο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Θ παραλαβι των ΕΑΑΜ κα γίνεται πάντα από 
Δευτζρα-Ραραςκευι ςε πρωινό ωράριο και δε κα πραγματοποιείται ςτισ επίςθμεσ αργίεσ του 
κράτουσ. 

Γ.5. Θ τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα. Θα εκδίδονται από τον ανάδοχο 
αναλυτικζσ καταςτάςεισ με τισ ποςότθτεσ που παραλιφκθκαν ςε κάκε θμερομθνία από το 
Νοςοκομείο και κα ςυνοδεφουν το αντίςτοιχο τιμολόγιο. 

Γ.6. Θ ηφγιςθ των ΕΑΑΜ κα γίνεται παρουςία αρμόδιασ Επιτροπισ του Νοςοκομείου. Το νοςοκομείο 
διατθρεί το δικαίωμα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα να προβαίνει ςε ζλεγχο των ηυγϊν από επίςθμο 
κρατικό φορζα. Το πικανό κόςτοσ που κα προκφψει κα επιβαρφνει τον ανάδοχο. 

Γ.7. Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012 για τα ΕΑΑΜ που μεταφζρονται και 
επεξεργάηονται εκτόσ ΥΜ πρζπει να ςυμπλθρϊνεται το επίςθμο ζντυπο αναγνϊριςθσ με βάςθ το 
υπόδειγμα του παραρτιματοσ τθσ ΚΥΑ146163/1537/2012. Το ζντυπο αυτό κα ςυνοδεφει τα απόβλθτα 
ςε κάκε εργαςία ςυλλογισ και μεταφοράσ τουσ εντόσ του εκνικοφ χϊρου . Θ ζκδοςθ του εντφπου 
αυτοφ, κα γίνεται με ζξοδα του αναδόχου. Στο τζλοσ κάκε μινα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
επιςτρζφει ςτθν ΥΜ τα αντίτυπα, με ςυμπλθρωμζνο το πεδίο που αφορά τθν παραλαβι των 
αποβλιτων από τθ μονάδα επεξεργαςίασ τουσ. 

Γ.8. Το προςωπικό τθσ αναδόχου εταιρείασ ςυλλογισ-μεταφοράσ των ΕΑΑΜ, που κα χειρίηεται τα 
μολυςματικά απόβλθτα, κα φζρει ειδικι προςτατευτικι ζνδυςθ, που κα παρζχεται από τον ανάδοχο 
με δικι του οικονομικι επιβάρυνςθ. Επίςθσ ο ανάδοχοσ μεταφορζασ είναι υποχρεωμζνοσ να 
μεριμνιςει για τον εμβολιαςμό του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ιδιαίτερα ζναντι τετάνου και 
θπατίτιδασ Β. Κάκε παράλειψθ τζτοιου είδουσ που εκκζτει το προςωπικό του αναδόχου ςε κίνδυνο, 
βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

Γ.9. Θ ανάδοχοσ εταιρεία μεταφοράσ οφείλει να προςκομίςει ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε περίπτωςθ 
διαςποράσ του μεταφερόμενου φορτίου. Για το ςκοπό αυτό πρζπει να διακζτει επαρκι εξοπλιςμό 
κακαριςμοφ και απολφμανςθσ που κα περιγράφεται ςτο αναλυτικό ςχζδιο που ζχει ιδθ υποβλθκεί 
ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι. 

Γ.10. Ο μεταφορζασ υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθλεφωνικά το νοςοκομείο ςε περίπτωςθ 
διαςποράσ των ΕΑΑΜ κατά τθ ςυλλογι ι μεταφορά τουσ. Ακολοφκωσ υποχρεοφται εντόσ 24 ωρϊν να 
ειδοποιιςει τισ Υπθρεςίεσ Ρεριβάλλοντοσ και Υγείασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ περιγράφοντασ το 
ςυμβάν, τισ ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθν αςτοχία, τισ τυχόν περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τθν τυχόν 
επιβάρυνςθ ςτθν υγεία φυςικϊν προςϊπων, τθ μζκοδο κακαριςμοφ τθσ περιοχισ και τον τρόπο 
επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων που διαςκορπίςτθκαν. 

Δ.1.) ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) 
απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά 
δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΕΑΑΜ, που κα 
υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία 
ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ. 

Για επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ αποςτείρωςθσ : 

Δ.1.1. Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο.) ι Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ 
(ΡΡΔ), ςε ιςχφ. 

Δ.1.2. Άδεια λειτουργίασ τθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ με αποςτείρωςθ, ςε ιςχφ. 

Δ.1.3. Υπεφκυνθ διλωςθ όπου να δθλϊνεται ότι ο ανάδοχοσ κα επιλθφκεί τθσ διαχείριςθσ του 
τελικοφ προϊόντοσ, ότι με δικι του ευκφνθ κα μεταφζρει το τελικό προϊόν ςτον πλθςιζςτερο ΧΥΤΑ ι 
ςε άλλο χϊρο, όπου κα επιτρζπεται θ διάκεςθ του και ότι ςε κάκε περίπτωςθ, θ μεταφορά και θ 
τελικι διάκεςθ των επεξεργαςμζνων ΕΑΑΜ κα γίνεται βάςει τθσ ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπωσ ιςχφει 
ςιμερα. 

Δ.1.4. Βεβαίωςθ τελικοφ αποδζκτθ (ΧΥΤΑ), ότι αποδζχεται τα αποςτειρωμζνα απόβλθτα προσ διάκεςθ 
ςτο ΧΥΤΑ. 
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Δ.1.5. Ρεριγραφι του εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ των αποβλιτων, και ςτοιχεία πιςτοποίθςθσ τθσ 
αποςτειρωτικισ ικανότθτασ του εξοπλιςμοφ από ζγκυρουσ κρατικοφσ ι/και διεκνείσ φορείσ. 

Δ.1.6. Για μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ ι ο καταςκευαςτισ του χρθςιμοποιοφμενου 
ςυςτιματοσ, κα πρζπει να κατακζςει ςχετικά ζγγραφα που να αποδεικνφουν ότι τθρεί τα πρότυπα 
του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. 

Δ.1.7. Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διενεργεί ζλεγχο με τθ χριςθ 
κατάλλθλων βιολογικϊν δεικτϊν τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ που εφαρμόηεται που 
πλθροφν τα προβλεπόμενα από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138/07. Να υποβλθκεί ζγγραφο που να 
αποδεικνφει ότι οι χρθςιμοποιοφμενοι βιολογικοί δείκτεσ πλθροφν τα εν λόγω πρότυπα. 

Δ.1.8. Ο Φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ αποςτείρωςθσ κα πρζπει να διακζτει 
Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο ςε ιςχφ, κατάλλθλθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ προσ τρίτουσ και επαναφοράσ 
του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ ςε περίπτωςθ ηθμίασ, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ Θ.Ρ 
13588/725/2006. 

Δ.1.9. Να υποβλθκοφν ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςτελζχωςθ με το αναγκαίο και εξειδικευμζνο 
επιςτθμονικό, διοικθτικό, τεχνικό, βοθκθτικό προςωπικό, ϊςτε να λειτουργεί με τουσ πλζον 
ςφγχρονουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ. Στισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ κα πρζπει να 
διαφυλάςςεται θ υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ςχετικι εκνικι 
και κοινοτικι νομοκεςία. Το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ μονάδασ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα 
ειδικευμζνο, εκπαιδευμζνο και νομίμωσ αςφαλιςμζνο. 

Δ.1.10. Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου ότι θ επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ 
αποςτείρωςθσ είναι ςφμφωνθ με όςα αναφζρονται ςτθν ΚΥΑ 146163/2012 και ειδικότερα ςτθν 
παράγραφο 4.3 «επεξεργαςία με αποςτείρωςθ». 

Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία προσ απόδειξθ εκπλιρωςθσ των όρων αποδοχισ των διαγωνιηομζνων 
(απαράβατοι όροι), πρζπει να περιλθφκοφν ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ. 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΑ 

Είδοσ ςφμβαςθσ: ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΣΟ 

Αναλυτικι κατάςταςθ ποςοτιτων αποβλιτων για ζνα (1) ζτοσ ςε κιλά: 

Τγειονομικι Μονάδα 
ΠΟΟΣΘΣΑ ΜΕΑ Ε ΚΙΛΑ (KG) 

ΕΝΑ (1) ΕΣΟ 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
Ν.Ρ.Δ.Δ. ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 
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Τα διαχωριςμζνα ΜΕΑ, κα τοποκετοφνται ςε ςυςκευαςία κόκκινου χρϊματοσ όχι από PVC. 
Τπολογιςμόσ Κόςτουσ τθσ διαδικαςίασ επεξεργαςίασ: τιμι ςε ευρϊ / κιλό παραγόμενων αποβλιτων 
προσ επεξεργαςία. 

ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

Με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ΦΕΚ Β' 1537/2012) ωσ επεξεργαςία των Μικτϊν Επικίνδυνων 
Αποβλιτων κακορίηεται θ μζκοδοσ τθσ αποτζφρωςθσ. 

Για τθ διαχείριςθ των ΜΕΑ με αποτζφρωςθ ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τισ ΚΥΑ 22912/1117/2005 
και 146163/1537/2012. 

Ε) ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΤΛΛΟΓΘ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΘ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Για τθ ςυλλογι-μεταφορά μικτϊν επικινδφνων αποβλιτων (ΜΕΑ) , απαιτοφνται να υποβλθκοφν με 
τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και τα απαιτοφμενα εκ τθσ ςχετικισ ιςχφουςασ 
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νομοκεςίασ δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ μεταφοράσ των ΜΕΑ που κα 
υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ Εταιρειϊν: 

Ε.1. Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι - μεταφορά Μικτϊν Επικίνδυνων Απόβλθτων (ΜΕΑ) ςε ιςχφ, 
που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τισ περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των οποίων κα 
εκτελεςτεί το ζργο. Θ άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 
146163/2012. 

Ε.2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 
νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΜΕΑ ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι δζχεται να εκτελζςει το 
ζργο τθσ μεταφοράσ των ΜΕΑ που παράγονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ότι διακζτει το 
απαιτοφμενο εκπαιδευμζνο προςωπικό για να εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΜΕΑ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

Ε.3. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 
νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΜΕΑ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι όλα τα οχιματα-ψυγεία 
μεταφοράσ που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηει θ νομοκεςία και κα διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ ADR, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 όπωσ τροποποιικθκε από τισ 
διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 19403/1388/08/2008 και ιςχφει, εφόςον απαιτείται . 
Επίςθσ να δθλϊνεται ότι όλοι οι οδθγοί που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR αντίςτοιχου 
των μεταφερόμενων υλικϊν και ότι κάκε ςχετικι παρζκκλιςθ κα βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον 
ίδιο. Να καταγραφοφν αναλυτικά και ςυγκεκριμζνα, οι οδθγοί και τα οχιματα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςτθν ΥΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να υποβλθκοφν οι 
πιςτοποιιςεισ ADR για τουσ ςυγκεκριμζνουσ οδθγοφσ και τα ςυγκεκριμζνα οχιματα. Επίςθσ, να 
δεςμευτεί ο ανάδοχοσ ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ άλλων οδθγϊν ι/και άλλων οχθμάτων για 
οποιοδιποτε λόγο, κα παράςχει τισ πρόςκετεσ πιςτοποιιςεισ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 

Ε.4. Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ότι δζχεται προσ 
επεξεργαςία τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν αδειοδοτθμζνθ 
εταιρεία μεταφοράσ τουσ. 

Ε.5. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΜΕΑ  ςε ιςχφ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο1.γ)2.Τουάρκρου57τουΝ.4042/202.Στοαςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο να 
προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ που καλφπτονται, τα χαρακτθριςτικά επικινδυνότθτασ των 
προσ διαχείριςθ αποβλιτων και το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Επίςθσ, να αναγράφεται ότι θ 
κάλυψθ αφορά ςε ηθμίεσ προσ τρίτουσ και τθν επαναφορά του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ 
κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ. 

Ε.6. Σφμβαςθ του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΜΕΑ με πιςτοποιθμζνο Σφμβουλο 
Αςφαλείασ για τθν Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 64834/ 
5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B'). 

Ε.7. Άδεια κυκλοφορίασ των φορτθγϊν ΙΧ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν ΥΑ 11383/840/2007 
«Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ φορτθγϊν ιδιωτικισ χριςθσ ςε κατόχουσ άδειασ ςυλλογισ-
μεταφοράσ επικίνδυνων αποβλιτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΥΑ 
Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Βϋ 948). Τα οχιματα αυτά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2.4.1 του παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ 
146163/1537/2012. 

Ε.8. Ριςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR (αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν), 
των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και το αποδεικτικό για τθ 
ςχζςθ των οδθγϊν με τθν εταιρεία (αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου). 
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Ε.9. Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012 
και τα παρατιματα τθσ κακϊσ και ςε κάκε άλλθ διάταξθ για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων, 
όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 

Ε.10. Οι ειδικοί πιςτοποιθμζνοι περιζκτεσ για τα ςτερεά και τα υγρά ΜΕΑ που παράγονται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι (κυτία hospital box 40 λίτρων κλπ), κα παραςχεκοφν δωρεάν ςτθν κατάλλθλθ 
ποςότθτα και το κόςτοσ τουσ κα βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο. 

Ε.11. Οι περιζκτεσ αυτοί κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ 
146163/1537/2012, ςτο Ραράρτθμα Ι, ςτθν παράγραφο 1.2. Να κατατεκοφν οι ανάλογεσ 
πιςτοποιιςεισ των περιεκτϊν που κα παραςχεκοφν. 

Ε.12 Σχζδιο διαχείριςθσ ζκτακτων καταςτάςεων το οποίο κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ 
ατυχθμάτων εντόσ και εκτόσ των υγειονομικϊν μονάδων όπωσ και κατά τθν διάρκεια τθσ μεταφοράσ 
των επικίνδυνων απορριμμάτων προσ τελικι επεξεργαςία (διαρροζσ υλικϊν ςτο περιβάλλον, 
ατυχιματα προςωπικοφ, κ.λπ.). 

Σ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΘ ΤΛΛΟΓΘ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΕΑ 

Σ.1. Τα προσ αποτζφρωςθ ΜΕΑ, κα ςυςκευάηονται ςε χαρτοκυτία τφπου HOSPITALBOX 
χωρθτικότθτασ 40 lt (ςτερεά).Οι ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευαςίεσ κα τοποκετοφνται εκ νζου ςε δεφτερεσ 
ςακοφλεσ κόκκινου χρϊματοσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012 ςτο Ραράρτθμα Ι, 
ςτθν παράγραφο 1.2.2) και κα ςφραγίηονται με κλείςτρο, για τθν αποφυγι τυχόν διαρροϊν. 

Σ.2. Συχνότθτα φόρτωςθσ των ΜΕΑ, από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 

Σ.3. Για τθ ςυςκευαςία των ΜΕΑ κα εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου 
που ιςχφουν για τα επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ εξισ απαιτιςεισ: τθσ 
Ευρωπαϊκισ Συμφωνίασ για τισ Οδικζσ μεταφορζσ (Accord European relative au transport international 
des merchandises Dangereuses par Route –ADR), του Διεκνοφσ Κϊδικα Θαλαςςίων Μεταφορϊν 
(International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του 
Κανονιςμοφ για τισ διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), τθσ 
Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αερομεταφορϊν (International Air Transport Association- IATA) και του Διεκνοφσ 
Οργανιςμοφ Ρολιτικισ Αεροπορίασ (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον 
τρόπο μεταφοράσ και όπου απαιτείται. Ρροχπόκεςθ τθσ αςφαλοφσ ςυςκευαςίασ αποτελεί θ 
ταξινόμθςθ των αποβλιτων ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, και κλάςθ και αρικμό UN. Οι 
ςυςκευαςίεσ κα φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ του επικίνδυνου για τθν εφκολθ αναγνϊριςθ τθσ 
επικινδυνότθτάσ τουσ. 

Σ.4. Οι θμζρεσ που το μεταφορικό όχθμα κα επιςκζπτεται τθν ΥΜ, κα προςδιοριςτοφν αποκλειςτικά 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα καταγραφοφν ςτθ ςφμβαςθ και κα τθροφνται αυςτθρά από τον 
ανάδοχο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Θ παραλαβι των ΜΕΑ κα γίνεται πάντα από Δευτζρα-
Ραραςκευι ςε πρωινό ωράριο και δε κα πραγματοποιείται ςτισ επίςθμεσ αργίεσ του κράτουσ. 

Σ.5. Θ τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα. Θα εκδίδονται από τον ανάδοχο 
αναλυτικζσ καταςτάςεισ με τισ ποςότθτεσ ΜΕΑ που παραλιφκθκαν ςε κάκε θμερομθνία από τθν ΥΜ 
και κα ςυνοδεφουν το αντίςτοιχο τιμολόγιο. 

Σ.6. Ο ανάδοχοσ κα ηυγίηει και κα καταγράφει τθν ποςότθτα των ΜΕΑ, παρουςία αρμόδιασ 
Επιτροπισ του Νοςοκομείου. Το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα να 
προβαίνει ςε ζλεγχο των ηυγϊν από επίςθμο κρατικό φορζα. Το πικανό κόςτοσ που κα προκφψει κα 
επιβαρφνει τον ανάδοχο. 

Τγειονομικι Μονάδα υχνότθτα αποκομιδισ ΜΕΑ 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-
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Σ.7. Το προςωπικό τθσ αναδόχου εταιρείασ ςυλλογισ-μεταφοράσ των ΜΕΑ, που κα χειρίηεται τα 
απόβλθτα, κα φζρει ειδικι προςτατευτικι ζνδυςθ, που κα παρζχεται από τον ανάδοχο με δικι του 
οικονομικι επιβάρυνςθ. Επίςθσ ο ανάδοχοσ μεταφορζασ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τον 
εμβολιαςμό του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ιδιαίτερα ζναντι τετάνου και θπατίτιδασ Β. Κάκε 
παράλειψθ τζτοιου είδουσ που εκκζτει το προςωπικό του αναδόχου ςε κίνδυνο, βαρφνει 
αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

Σ.8. Ο μεταφορζασ υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθλεφωνικά το νοςοκομείο ςε περίπτωςθ 
διαςποράσ των ΜΕΑ κατά τθ ςυλλογι ι μεταφορά τουσ. Ακολοφκωσ υποχρεοφται εντόσ 24 ωρϊν να 
ειδοποιιςει τισ Υπθρεςίεσ Ρεριβάλλοντοσ και Υγείασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ περιγράφοντασ το 
ςυμβάν, τισ ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθν αςτοχία, τισ τυχόν περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τθν τυχόν 
επιβάρυνςθ ςτθν υγεία φυςικϊν προςϊπων, τθ μζκοδο κακαριςμοφ τθσ περιοχισ και τον τρόπο 
επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων που διαςκορπίςτθκαν. 

Σ.9. Σε περίπτωςθ μεταφοράσ των ΜΕΑ ςε ςτακμό μεταφόρτωςθσ (που πλθροί τισ οριςκείςεσ από 
τθν ΚΥΑ 24944/1159/2006 προδιαγραφζσ), ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκδϊςει και να αποςτείλει 
ςτθν ΥΜ βεβαίωςθ για τθν αποκικευςθ των ΜΕΑ εν αναμονι περαιτζρω εργαςιϊν διαχείριςθσ ι 
ζναρξθσ διαδικαςίασ μεταφοράσ ςτο εξωτερικό. 

Η) ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΘ ΜΕΘΟΔΟ ΣΘ ΑΠΟΣΕΦΡΩΘ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΘΘΟΤΝ με τθν 
προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο 
τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΜΕΑ, που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε 
Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με 
πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΜΕΑ. 

Η.1.) Για επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν 
προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο 
κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΜΕΑ, που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε 
Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με 
πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΜΕΑ. 

Η.1.1. Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο.) ι Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ 
(ΡΡΔ), ςε ιςχφ. 

Η.1.2. Άδεια λειτουργίασ τθσ ςτακερισ μονάδασ αποτζφρωςθσ, ςε ιςχφ. 

Η.1.3. Βεβαίωςθ αποδοχισ επικίνδυνων αποβλιτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Η.1.4. Ο Φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ με αποτζφρωςθ κα πρζπει να διακζτει 
Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο ςε ιςχφ, κατάλλθλθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ προσ τρίτουσ και επαναφοράσ 
του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ. 

Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία προσ απόδειξθ εκπλιρωςθσ των όρων αποδοχισ των διαγωνιηομζνων 
(απαράβατοι όροι), πρζπει να περιλθφκοφν ςτο φάκελο Τεχνικισ Προςφοράσ. 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΑ ΑΕΑ 

 

Είδοσ ςφμβαςθσ: ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΣΟ 

Αναλυτικι κατάςταςθ ποςοτιτων αποβλιτων για ζνα (1) ζτοσ ςε κιλά: 

Τγειονομικι Μονάδα 
 

ΕΙΔΟ 
ΠΟΟΣΘΣΑ ΜΕΑ Ε ΚΙΛΑ 

(KG) 
ΕΝΑ (1) ΕΣΟ 
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1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 

Συςκευαςίεσ 
με υπόλειμμα 

φαρμάκου 
150 
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Τα διαχωριςμζνα ΑΕΑ, κα τοποκετοφνται ςε περιζκτεσ κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ (πλθν P.V.C) 
κόκκινου χρϊματοσ, μίασ χριςεωσ, που κα ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο του επικίνδυνου και τθν 
αντίςτοιχθ ςιμανςθ ανάλογα με τθν κλάςθ UN ςτθν οποία κατατάςςονται και να χαρακτθρίηονται με 
τον όρο «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα». Ακολοφκωσ κα τοποκετοφνται ςτθν τριπλι ςυςκευαςία 
κόκκινου χρϊματοσ. 

ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

Με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ΦΕΚ Β' 1537/2012) ωσ επεξεργαςία των Άλλων Επικίνδυνων 
Αποβλιτων κακορίηεται θ μζκοδοσ τθσ αποτζφρωςθσ. 

Για τθ διαχείριςθ των ΑΕΑ με αποτζφρωςθ ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν ΚΥΑ  
146163/1537/2012. 

Θ) ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΤΛΛΟΓΘ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΘ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Για τθ ςυλλογι-μεταφορά των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλιτων, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 
146163/1537/2012. 

Θ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΘ ΤΛΛΟΓΘ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΑΕΑ 

Συχνότθτα φόρτωςθσ των ΑΕΑ, από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 

Θ.1. Για τθ ςυςκευαςία των ΑΕΑ κα εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου 
που ιςχφουν για τα επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ εξισ απαιτιςεισ: τθσ 
Ευρωπαϊκισ Συμφωνίασ για τισ Οδικζσ μεταφορζσ (Accord European relative au transport international 
des merchandises Dangereuses par Route –ADR), του Διεκνοφσ Κϊδικα Θαλαςςίων Μεταφορϊν 
(International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του 
Κανονιςμοφ για τισ διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), τθσ 
Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αερομεταφορϊν (International Air Transport Association- IATA) και του Διεκνοφσ 
Οργανιςμοφ Ρολιτικισ Αεροπορίασ (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον 
τρόπο μεταφοράσ και όπου απαιτείται. Ρροχπόκεςθ τθσ αςφαλοφσ ςυςκευαςίασ αποτελεί θ 
ταξινόμθςθ των αποβλιτων ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, και κλάςθ και αρικμό UN. Οι 
ςυςκευαςίεσ κα φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ του επικίνδυνου για τθν εφκολθ αναγνϊριςθ τθσ 
επικινδυνότθτάσ τουσ. 

Θ.2. Οι θμζρεσ που το μεταφορικό όχθμα κα επιςκζπτεται τθν ΥΜ, κα προςδιοριςτοφν αποκλειςτικά 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα καταγραφοφν ςτθ ςφμβαςθ και κα τθροφνται αυςτθρά από τον 
ανάδοχο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Θ παραλαβι των ΑΕΑ κα γίνεται πάντα από Δευτζρα-
Ραραςκευι ςε πρωινό ωράριο και δε κα πραγματοποιείται ςτισ επίςθμεσ αργίεσ του κράτουσ. 

Θ.3. Θ τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα. Θα εκδίδονται από τον ανάδοχο 
αναλυτικζσ καταςτάςεισ με τισ ποςότθτεσ ΑΕΑ που παραλιφκθκαν ςε κάκε θμερομθνία από τθν ΥΜ 
και κα ςυνοδεφουν το αντίςτοιχο τιμολόγιο. 

Θ.4. Ο ανάδοχοσ κα ηυγίηει και κα καταγράφει τθν ποςότθτα των ΑΕΑ, παρουςία αρμόδιασ Επιτροπισ 
του Νοςοκομείου. Το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα να προβαίνει ςε 
ζλεγχο των ηυγϊν από επίςθμο κρατικό φορζα. Το πικανό κόςτοσ που κα προκφψει κα επιβαρφνει τον 
ανάδοχο. 

Θ.5. Το προςωπικό τθσ αναδόχου εταιρείασ ςυλλογισ-μεταφοράσ των ΑΕΑ, που κα χειρίηεται τα 
απόβλθτα, κα φζρει ειδικι προςτατευτικι ζνδυςθ, που κα παρζχεται από τον ανάδοχο με δικι του 
οικονομικι επιβάρυνςθ. Επίςθσ ο ανάδοχοσ μεταφορζασ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τον 

Τγειονομικι Μονάδα υχνότθτα αποκομιδισ ΑΕΑ 
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εμβολιαςμό του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ιδιαίτερα ζναντι τετάνου και θπατίτιδασ Β. Κάκε 
παράλειψθ τζτοιου είδουσ που εκκζτει το προςωπικό του αναδόχου ςε κίνδυνο, βαρφνει 
αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

Θ.6. Ο μεταφορζασ υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθλεφωνικά το νοςοκομείο ςε περίπτωςθ 
διαςποράσ των ΑΕΑ κατά τθ ςυλλογι ι μεταφορά τουσ. Ακολοφκωσ υποχρεοφται εντόσ 24 ωρϊν να 
ειδοποιιςει τισ Υπθρεςίεσ Ρεριβάλλοντοσ και Υγείασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ περιγράφοντασ το 
ςυμβάν, τισ ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθν αςτοχία, τισ τυχόν περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τθν τυχόν 
επιβάρυνςθ ςτθν υγεία φυςικϊν προςϊπων, τθ μζκοδο κακαριςμοφ τθσ περιοχισ και τον τρόπο 
επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων που διαςκορπίςτθκαν. 

Θ.7. Σε περίπτωςθ μεταφοράσ των ΑΕΑ ςε ςτακμό μεταφόρτωςθσ (που πλθροί τισ οριςκείςεσ από τθν 
ΚΥΑ 24944/1159/2006 προδιαγραφζσ), ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκδϊςει και να αποςτείλει ςτθν 
ΥΜ βεβαίωςθ για τθν αποκικευςθ των ΑΕΑ εν αναμονι περαιτζρω εργαςιϊν διαχείριςθσ ι ζναρξθσ 
διαδικαςίασ μεταφοράσ ςτο εξωτερικό. 

Ι) ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΘ ΜΕΘΟΔΟ ΣΘ ΑΠΟΣΕΦΡΩΘ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΘΘΟΤΝ με τθν 
προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο 
τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΑΕΑ, που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε 
Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με 
πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΑΕΑ. 

Ι.1.) Για επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν 
προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο 
κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΑΕΑ, που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε 
Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με 
πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΑΕΑ. 

Ι.1.1. Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο.) ι Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ 
(ΡΡΔ), ςε ιςχφ. 

Ι.1.2. Άδεια λειτουργίασ τθσ ςτακερισ μονάδασ αποτζφρωςθσ, ςε ιςχφ. 

Ι.1.3. Βεβαίωςθ αποδοχισ επικίνδυνων αποβλιτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ι.1.4. Ο Φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ με αποτζφρωςθ κα πρζπει να διακζτει 
Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο ςε ιςχφ, κατάλλθλθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ προσ τρίτουσ και επαναφοράσ 
του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ. 

Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία προσ απόδειξθ εκπλιρωςθσ των όρων αποδοχισ των διαγωνιηομζνων 
(απαράβατοι όροι), πρζπει να περιλθφκοφν ςτο φάκελο Τεχνικισ Προςφοράσ 

Κ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΩΝ ΕΑΑΜ-ΜΕΑ-ΑΕΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ - 
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 

Θ διαχείριςθ των ΕΑΑΜ-ΜΕΑ-ΑΕΑ του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ - 
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ περιλαμβάνει ςυλλογι, 
μεταφόρτωςθ-μεταφορά, επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ και διενεργείται από ςτακερι μονάδα 
διαχείριςθσ εκτόσ Υγειονομικισ Μονάδασ. 

Θ ανάκεςθ, δεν αποκλείει τθν ςυνεργαςία εταιρειϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, με ενιαία και 
από κοινοφ προςφορά ανάλθψθσ τθσ διαχείριςθσ των Αποβλιτων τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ για τθν 
κάλυψθ του ςταδίου τόςο τθσ μεταφοράσ (από το χϊρο τθσ ΥΜ προσ τθ ςτακερι εγκατάςταςθ 
διαχείριςθσ και από τθν εγκατάςταςθ διαχείριςθσ προσ το χϊρο τελικισ διάκεςθσ), όςο και τθσ 
τελικισ επεξεργαςίασ (ΕΑΑΜ-ΜΕΑ-ΑΕΑ). 

Ρροχπόκεςθ ςτθν αποδοχι τθσ προςφοράσ αποτελεί θ προςκόμιςθ εκατζρωκεν των μελϊν:  

1. ζγγραφων δθλϊςεων αποδοχισ τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ,  
2. κατάκεςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν τθσ διακιρυξθσ και  
3. τιρθςθ των ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΤΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

(ΑΝΑ ΚΙΛΟ) 
ΤΜΦΩΝΘ 

ΜΕ Π.Σ 

ΣΙΜΘ 
ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

+ ΤΚΕΤΑΙΑ 

ΣΙΜΘ  
(επεξεργαςία 
+ Μεταφορά 

+ςυςκευαςία) 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

 

1 
ΕΑΑΜ 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΚΙΛΑ 8.200 

    

2 
ΜΕΑ 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΚΙΛΑ 15 

 
 

 

 

3 
ΑΕΑ 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΚΙΛΑ 150 

 
 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

Φ.Ρ.Α 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΜΕ ΦΡΑ  

 

 

ΓΙΑ ΣΑ ΕΑΑΜ 

ΠΕΡΙΕΚΣΕ ΚΙΣΡΙΝΕ ΑΚΟΤΛΕ = 8.200  ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΠΕΡΙΕΚΣΕ ΚΙΣΡΙΝΑ HOSPITAL BOX = 2.200 ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΔΕΜΑΣΙΚΑ (ΓΙΑ ΑΚΟΤΛΕ) = 8.200 ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΚΙΣΡΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΙΧΜΘΡΩΝ 2,3-3 ΛΙΣΡΩΝ = 180 ΣΕΜΑΧΙΑ  

KIΣΡΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΙΧΜΘΡΩΝ 5 Lt = 200 TEMAXIA 

ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΑ 

ΠΕΡΙΕΚΣΕ ΚΟΚΚΙΝΕ ΑΚΟΤΛΕ = 20 ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΠΕΡΙΕΚΣΕ ΚΟΚΚΙΝΑ HOSPITAL BOX  = 20 ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΔΕΜΑΣΙΚΑ (ΓΙΑ ΑΚΟΤΛΕ) = 20 ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΓΙΑ ΣΑ ΑΕΑ 

ΠΕΡΙΕΚΣΕ ΚΟΚΚΙΝΕ ΑΚΟΤΛΕ =  200 ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΠΕΡΙΕΚΣΕ ΚΟΚΚΙΝΑ HOSPITAL BOX  =  200 ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΔΕΜΑΣΙΚΑ (ΓΙΑ ΑΚΟΤΛΕ) = 200 ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΙΧΜΘΡΩΝ 5 Lt= 250 TEMAXIA  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ε 

«ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ» 

 

Ονομαςία Τράπεηασ  

Κατάςτθμα 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ ΤΚ fax) Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………….. ΕΥΩ  ………………. 

 

Ρροσ 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ - ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» 
ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ  

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α…….. ΕΥΩ…….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 
ποςοφ των ΕΥΩ…………….. (και ολογράφωσ) ………………………………………………………. 

ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ εταιρείασ………………………………..……. 
ΑΦΜ……………………………………  

Δ\νςθ……………………………………………………  

Ρροσ ……………………………………….……………………..……………………………. 

για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ 
για τθν προμικεια ………………( αρ. διακ/ξθσ …….../…..….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του ……….. και το 
οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ……….ΕΥΩ αυτισ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ, υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα εγγφθςθ μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ 
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ 
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………………….. 

Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σ 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

 

           
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
1θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΘ 
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ - ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Π.Δ.Δ. 
ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 
 

 

ΤΜΒΑΘ υπ’ αρικ.    ………/2017 
 

ΜΕΤΑΞΥ Του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ - 
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ. 

ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 
 

 ΚΑΙ …………………………………………………..……………………………………………….. 
 

ΓΙΑ ΤΘΝ ………………………………………………………………….……………….. 
 

Συμβατικοφ Τιμιματοσ …………………..…..€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 
 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
ΑΘΟ 1 ΟΙΣΜΟΙ 

ΑΘΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - TIMΘΜΑ 

ΑΘΟ 3 ΕΝΑΞΘ ΙΣΧΥΟΣ - ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ 4 ΡΑΑΔΟΣΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ ΕΙΔΩΝ 

ΑΘΟ 5 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

ΑΘΟ 6 ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΑΘΟ 7 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

ΑΘΟ 8 ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

ΑΘΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ 11 ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΘΟ 12 ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 
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Στθν Ακινα ςιμερα τθν …………………….., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

Αφενόσ 

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ - ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ,  που εδρεφει ςτθν Ακινα, και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι 

τθσ παροφςασ από τον κ. ΒΑΜΒΟΥΕΛΘ ΘΟΔΟΤΟ, Αναπλθρωτι Διοικθτι του Νοςοκομείου, που με 

τθν ιδιότθτα του αυτι εκπροςωπεί το Νοςοκομείο και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν 

παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 

και αφετζρου 

Θ εταιρεία με τθν επωνυμία ………………………………………………………….. που εδρεφει ςτ  ……………………… 

οδόσ …………………………..… Τ.Κ …………. Τθλζφωνο.: ……………………………, Φαξ : …………………………… ζχει 

αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου …………………..……, υπάγεται ςτθ …………………. και εκπροςωπείται νόμιμα 

από τον κ. …………………….., …………………….. τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το ............. και θ οποία ςτο εξισ 

κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Ανάδοχοσ», 

Λαμβάνοντασ υπόψθ : 

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

2) Τθν από …………………. προςφορά του Ανάδοχου, που υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ 
προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ. 

3) Τθν υπ. αρικ. ………………………………απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε 
το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο. 

 

υμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον 
ΑΝΑΔΟΧΟ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των 
τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Προμικεια: ……………., όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 

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

Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

Επιτροπι Παραλαβισ : Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με 
βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν τμθματικι – οριςτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ. 

Παραδοτζα : Τισ υπθρεςίεσ που ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι οφείλει να παραδϊςει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ. 

Προκεςμίεσ : τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 

Προςφορά: θ από ……………………προςφορά του Ρρομθκευτι προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 
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υμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ, 
κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά 
ιςχφοσ : α) τθ Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ. 

υμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ ……….. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΘ - TIMΘΜΑ 

Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ 
αμοιβισ που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ «………………….». 

ΕΙΔΘ ΤΜΒΑΘ: 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

ΕΙΔΟΤ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ / 
ΜΜ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 
ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΑΡ/ΡΙΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΝΑΡΞΘ ΙΧΤΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν………………….….. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
ορίηεται ςτο ζνα (1) ζτοσ. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ υπογραφισ ςφμβαςθσ από τον ετιςιο 
θλεκτρονικό τακτικό διαγωνιςμό κα διακοπεί θ ςφμβαςθ που κα προκφψει από τον παρόντα 
ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΕΙΔΩΝ 

Θ παραλαβι των ηθτοφμενων ειδϊν κα γίνεται τμθματικά και ςτον ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο του 
Νοςοκομείου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αναγράφει ςτα τιμολόγιά του τον κωδικό αρικμό τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ 
απαγορεφεται θ κοινι ζκδοςθ τιμολογίου για προϊόντα που περιζχονται ςε διαφορετικζσ ςυμβάςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ΡΑΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τα είδθ ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται 
ανωτζρω και ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ – 
παράδοςισ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 206 του Ν.4412/2016 . 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα επιβολισ όλων των κυρϊςεων που 
προβλζπονται και για τθν εκπρόκεςμθ παράδοςθ, προκειμζνου να εξαςφαλίςει το οικονομικό του 
ςυμφζρον κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 207 του Ν.4412/2016 Θ παραλαβι κα γίνεται ςτο 
Νοςοκομείο παρουςία τθσ επιτροπισ παραλαβισ και του προμθκευτι, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ 

 Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με χρθματικό ζνταλμα βάςει των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 200 του Ν.4412/2016. 

 Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ νόμιμεσ κρατιςεισ: 
1. 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09). 
2. Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόροσ ειςοδιματοσ (8% 

παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ για υπθρεςίεσ ι 4% για λοιπά αγακά), ο οποίοσ 
παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013) 

3. Κράτθςθ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ (Ν. 4605/01-04-2019 ΦΕΚ 52 Α’). Επί τθσ παραπάνω κράτθςθσ 
επιβάλλεται τζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3%, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. ποςοςτοφ 20%, 
υπολογιηόμενου επί του τζλουσ χαρτοςιμου. 

4. Κράτθςθ 0,06 % υπζρ τθσ αρχισ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ( αρ. 347 του Ν. 4412/16 ) επί τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων , και παρακρατείται από κάκε πλθρωμι εφϋ 

όςον ζχει τεκεί ςε ιςχφ.  
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Ο αναλογοφν ΦΡΑ επί τοισ εκατό (%) για τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ βαρφνει το Νοςοκομείο και κα 
υπολογίηεται χωριςτά. 

 Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και 
δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

 Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό 
…………………………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………….. ΤΑΡΕΗΑΣ ……………………, ποςοφ …………………….. 
ευρϊ (………………. €) (5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), 
ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ 
Διακιρυξθσ. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν, φςτερα από τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των τυχόν 
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν 
Δθμοςίου. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςε περίπτωςθ 
παράβαςθσ κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από 
τθν ειδοποίθςθ αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

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

Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίοσ 
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που 
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία ςφμφωνα με το άρκρο 204 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

Ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ 
τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα 
του ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του 
αιτιματοσ. 

 ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΟΛΘ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αναςτείλει τθν εφαρμογι μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ 
παροφςασ με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό 
Ρρομθκειϊν Δθμοςίου. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ 
άλλωσ παραιτείται αυτισ. Στθν γνωςτοποίθςθ αυτι προςδιορίηονται οι λόγοι που κακιςτοφν 
αναγκαία τθν αναςτολι, θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ κακϊσ και θ πικανολογοφμενθ διάρκειά τθσ. Από 
τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ αναςτολισ ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται εκείνων των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων θ εκπλιρωςθ των οποίων ζχει αναςταλεί. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/λφςει τθ ςφμβαςθ με τον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά 
από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν 
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Δθμοςίου. Στθ περίπτωςθ αυτι, ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ πζραν τθσ αμοιβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 
που αποδεδειγμζνα ζχουν προθγθκεί τθσ καταγγελίασ και εφόςον αυτζσ τελικϊσ παραλθφκοφν, δεν 
δικαιοφται άλλο ποςό. 

Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι 
κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια 
από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του 
Δθμοςίου και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί, όταν ολοκλθρωκεί το ςφνολο των υπθρεςιϊν που 
προβλζπονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, και εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ 
από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευτοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο Νόμοσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου, θ από …. διακιρυξθ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ και θ από …………… 
κατατεκείςα προςφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, 
θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 

α) Θ παροφςα ςφμβαςθ 

β) Ο Νόμοσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου 

γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

δ) Θ προςφορά του ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπϋ όψθ για τθν ερμθνεία των 
όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 

Ο ανάδοχοσ δθλϊνει ανεπιφυλάκτωσ ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν 
παροφςα ςφμβαςθ κακϊσ και ςε όλα τα ςχετικά και ςυνθμμζνα εδϊ ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, των 
οποίων όλων ανεξαιρζτωσ ζλαβε γνϊςθ και με τα οποία ςυμφωνεί. 

Ο ανάδοχοσ δθλϊνει ρθτά ότι αναλαμβάνει από κοινοφ και εξ’ ολοκλιρου όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. Φζρει δε εισ το ολόκλθρον αλλθλεγγφωσ και απεριορίςτωσ τθν ευκφνθ 
για τθν επίτευξθ του ςυμβατικοφ ςκοποφ μετά των παρεπομζνων αυτοφ υποχρεϊςεων. Κατά τον 
αυτό τρόπο εγγυάται τθν εκτζλεςθ τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ και επιβαρφνεται με τισ ενδεχόμενεσ κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 

Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.4412/2016 με τισ εκάςτοτε 
τροποποιιςεισ τουσ. 

Τζλοσ και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ επαναλαμβάνουν τθ διλωςθ ότι αποδζχονται όλουσ τουσ 
παραπάνω όρουσ και ςυμφωνίεσ ανεπιφφλακτα, κεωροφν τθ ςφμβαςθ ζγκυρθ και ιςχυρι 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ – ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα αναλάβει 

τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, 

οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν 

γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο των εργαςιϊν που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα 
προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, με 
βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια 
που εδρεφουν ςτθν Ακινα, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 
προβλεφκεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία 
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει 
τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά 
τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

ΣΕ ΡΙΣΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ςυνετάγθ το παρόν ςε τρία (3) πρωτότυπα, εκ των οποίων δφο (2) ζλαβε 
«θ Ανακζτουςα Αρχι» και ζνα (1) «ο Ανάδοχοσ». 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΘ 

Θ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ Ο ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

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

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα 1 και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

 

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

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ 
ανακζτοντα φορζα (αφ)  

- Ονομαςία: *Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ - ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ]  

- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *………..+  
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 26/ΑΘΘΝΑ/10672+  
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΡΑΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΘ+  
- Τθλζφωνο: *2132052834+  
- Θλ. ταχυδρομείο: *gr.prom@ophthalmiatreio.gr]  
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

[www.ophthalmiatreio.gr] 
 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
- Τίτλοσ  ι  ςφντομθ  περιγραφι  τθσ  δθμόςιασ  ςφμβαςθσ  (ςυμπεριλαμβανομζνου  του  

ςχετικοφ  CPV):  *ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ, ΜΕΤΑΦΟΑ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΟΤΕΦΩΣΘ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ Επικίνδυνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ)» CPV 
90524400-6]  

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

*……..+ 
 
 

 

ΟΛΕ  ΟΙ  ΤΠΟΛΟΙΠΕ  ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ  Ε  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΣΘΣΑ  ΣΟΤ  ΣΕΤΔ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  
ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ  ΑΠΟ  ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
 

 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

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

*……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  
 

*……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο  (διεφκυνςθ  δικτυακοφ τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 
επιχείρθςθ3; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα, 
του άρκρου 20: ο  οικονομικόσ φορζασ  είναι  
προςτατευόμενο  εργαςτιριο,  «κοινωνικι επιχείρθςθ»4  
ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο 
προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;  

Εάν  ναι,  ποιο  είναι  το  αντίςτοιχο  ποςοςτό  των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων;  

Εφόςον  απαιτείται,  προςδιορίςτε  ςε  ποια  κατθγορία  ι 
κατθγορίεσ  εργαηομζνων με  αναπθρία  ι  
μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 
απαςχολοφμενοι. 

 

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

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

*  + Ναι *  + Πχι *  + Άνευ αντικειμζνου 
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Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 
ενότθτα Γ του παρόντοσ  μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε  το  μζροσ  
V  κατά περίπτωςθ,  και  ςε  κάκε  περίπτωςθ  
ςυμπλθρϊςτε  και υπογράψτε το μζροσ VI. 

α)  Αναφζρετε  τθν  ονομαςία  του  καταλόγου  ι  του 
πιςτοποιθτικοφ  και  τον  ςχετικό  αρικμό  εγγραφισ  ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β)  Εάν  το  πιςτοποιθτικό  εγγραφισ  ι  θ  πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ)  Αναφζρετε  τα  δικαιολογθτικά  ςτα  οποία  βαςίηεται  
θ εγγραφι  ι  θ  πιςτοποίθςθ  και,  κατά  περίπτωςθ,  τθν 
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο5: 

δ)  Θ  εγγραφι  ι  θ  πιςτοποίθςθ  καλφπτει  όλα  τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 
λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι περίπτωςθ  
ΜΟΝΟ  εφόςον  αυτό  απαιτείται  ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 
βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 
φόρων  ι  να  παράςχει  πλθροφορίεσ  που  κα  δίνουν  τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι 
βάςθ  δεδομζνων  ςε  οποιοδιποτε  κράτοσ  μζλοσ  αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 
 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ6; 

*  + Ναι *  + Πχι 

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

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

 

α) *……+ 

 

 

β) *……+ 

ΑΔΑ: Ψ0544690ΩΕ-Τ6Δ





 
Διακιρυξθ 3/2020 για τθν παροχι υπθρεςιϊν «Συλλογι, Μεταφορά, Επεξεργαςία και Αποτζφρωςθ  
Επικίνδυνων Νοςοκομειακϊν Αποβλιτων» 

ςελ. 36 / 44 
 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ 
ι κοινοπραξίασ. 

 

γ) *……+ 

 

Σμιματα  Απάντθςθ: 

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

[   ] 

 

 

 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

 

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

 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο *……+ 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ *……+ 

εφόςον απαιτείται:  

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

 

 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ7 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*  + Ναι  *  + Πχι 

 

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

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

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

 

 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ 

 

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα) 

 

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

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

*   +Ναι   *   +Πχι 

Εάν   ναι  παρακζςτε   κατάλογο   των   
προτεινόμενων υπεργολάβων  και  το  
ποςοςτό  τθσ  ςφμβαςθσ  που  κα 
αναλάβουν: 

*…+ 

 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ 
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 
παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 
του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 
υπεργολάβων). 

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8 

 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

2. δωροδοκία10,11· 
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3. απάτθ12· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ14·  

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15 

 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει  τελεςίδικθ  καταδικαςτικι  απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου16 το  οποίο  είναι  μζλοσ  του  διοικθτικοφ,  
διευκυντικοφ  ι εποπτικοφ  του  οργάνου  ι  ζχει  
εξουςία  εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ  που  παρατίκενται  
ανωτζρω  (ςθμεία  1-6),  ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ 
οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο 
ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

*   +Ναι   *   +Πχι 

 

 

 

Εάν  θ  ςχετικι  τεκμθρίωςθ  διατίκεται  
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  (διαδικτυακι  
διεφκυνςθ,  αρχι  ι  φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά 
και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +・ 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 
 

 
α) Θμερομθνία: *  +, 
     ςθμείο-(-α): *  +, 
     λόγοσ(-οι): *  + 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 
*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *  + 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+19 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)20; 

*   +Ναι   *   +Πχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν21: *……+ 

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

 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1)  Ο  οικονομικόσ  φορζασ  ζχει  εκπλθρϊςει  όλεσ  τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*   +Ναι   *   +Πχι 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
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Εάν όχι αναφζρετε: 

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

-  Αναφζρατε  τθν  θμερομθνία  καταδίκθσ  ι  
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 
ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;23 

ΑΦΑΛΙΘ 
 

α)*……+· 

β)*……+ 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι 

- *  + Ναι *  + Πχι 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

 

δ) *  + Ναι *  + Πχι 

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

β)*……+ 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι 

-*+ Ναι *+ Πχι 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

 

δ) *  + Ναι *  + Πχι 

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+  

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

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 
των εγγράφων): 24 
 
*……+*……+*……+ 

 

 

 

Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
Απάντθςθ: ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/200525: 

Απάντθςθ: 

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

*  + Ναι *  + Πχι 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*  + Ναι *  + Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: *……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι: 

 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να 
ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

 

 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ: 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *  + Ναι *  + Πχι 

 

Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

 

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

 

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

 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια 
ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων με τον 
ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 
μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για 
κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει 
τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 

Εάν  οριςμζνα  από  τα  εν  λόγω  πιςτοποιθτικά  ι  
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 
θλεκτρονικά26, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

[  + Ναι *  + Πχι27 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 
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των εγγράφων): *……+*……+*……+28 

 

 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται29, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν30. 

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

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

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+ 

 

 

ΕΠΕΞΘΓΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟΤ ΕΝΣΤΠΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ 

  

1
Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2
Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3
Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 

ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμφρια ευρϊ. 
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Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρϊ. 

4
Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

5
Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6
Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7
 Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 

εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

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

9
Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 
42). 

10
Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

11
Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 

195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 

Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

12
Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

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

14
Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
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χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15
Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων 

και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 

προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16
Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) 

και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν 

(Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

17
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ 

κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο 

εδάφιο) 

21
Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

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

22
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο). 

23
Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 

υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 

24
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25
Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) 

ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10. 

26
Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

27
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

ΑΔΑ: Ψ0544690ΩΕ-Τ6Δ





 
Διακιρυξθ 3/2020 για τθν παροχι υπθρεςιϊν «Συλλογι, Μεταφορά, Επεξεργαςία και Αποτζφρωςθ  
Επικίνδυνων Νοςοκομειακϊν Αποβλιτων» 

ςελ. 44 / 44 
 

28Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

29
Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

 

30
Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρόςβαςθ. 
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