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1                                                      ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Α.Υ.Μ. : A.∆.18/2018 

                                     ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΗ∆Σ 
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ           
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ           
                 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ             
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 

ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       Αρ. ∆ιακήρυξης:18/2018 
Τηλ: 213 2079100                                                                
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 
Πληρ: ∆.Καφιέρη       
Τηλ: 210 4520835  
Fax: 210 4528948 
Email: prommet@yahoo.gr                                

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ   
«Για την ανάδειξη αναδόχου για τη συλλογή, µεταφορά και επεξεργασία Ε.Α.Υ.Μ. για ένα έτος, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής» 
Κωδικοί CPV 90520000-8 

 

Προϋπολογισµός: 227.980,00 € χωρίς ΦΠΑ (282.695,20€ µε ΦΠΑ) 
 (µε δικαίωµα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, προϋπολογισµού 227.980,00 €) 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Ε.Α.Ν.Π.ΜΕΤΑΞΑ 
Είδος ∆ιαγωνισµού     Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός Άνω Των Ορίων  
Κριτήριο Αξιολόγησης Βάσει τιµής 

Κωδικοί CPV 90520000-8 
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στην Εφηµερίδα Ε.Ε. Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 
Αριθµός Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 57210 
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στο ΕΣΗ∆ΗΣ/ΚΗΜ∆ΗΣ ∆ευτέρα 30 Απριλίου 2018 
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ∆ευτέρα 21 Μαΐου 2018 
Ηµεροµηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 
Ηµεροµηνία αποσφράγισης Πέµπτη 7 Ιουνίου 2018 

Τόπος  ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr, ενώ τα έγγραφα τα οποία δε δύναται να 
αποσταλούν ηλεκτρονικά, κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του 
Νοσοκοµείου, Μπόταση 51, Πειραιάς 

Προϋπολογισµός  227.980,00 € πλέον ΦΠΑ  
∆ιάρκεια Ισχύος Προσφορών 365 ηµέρες 
Γενικοί Όροι – ∆ικαίωµα Συµµετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
Τιµή – Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
Υποδείγµατα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Υπόδειγµα Σύµβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
Πίνακας Ειδών – Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  
Έντυπο «ΕΕΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΖΦ84690ΩΖ-ΘΛΚ
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις 

θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα 
άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 / 11-10-2002) και το άρθρο 57 του Ν. 3659/08, ΦΕΚ-77 Α/7-5-.08. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προµηθειών Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας 
των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε) και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προµηθειών Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 
2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις 
(CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ112/Α΄/2010) περί Ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν . 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) περί ∆ιαθρωτικών αλλαγών στο Σύστηµα Υγείας και άλλες 
διατάξεις , όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν .  

10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων … και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  

11. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α΄/29-5-2013) περί Εθνικού Συστήµατος ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν. 

12. Την υπ’ αρ. Π1/2390/16-10-2013 & την υπ’ αρ. 56902/215/02-06-2017 Υπουργική Απόφαση µε θέµα τις Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

13. Το άρθρο 61 του Ν. 4146 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/18-4-2013) περί ∆ιαµόρφωσης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν . 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-14) περί ∆ιοικητικών απλουστεύσεων-καταργήσεων-συγχωνεύσεων 
νοµικών προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποιήσεις διατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και 
λοιπές ρυθµίσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

15. Το αρ. 47 του Ν.4272/2014 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης 
Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-
µελών,ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς 
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.» 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 περί Ρυθµίσεων για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

17. Την υπ’ αρ. 4658/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2937/Β’/15-9-2016)  έγκρισης του ΠΠΥΥ 2015. 
18. Το Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ και 

2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. . 
19. Το υπ’ αρ. 44227/10-10-16 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ διαβίβασης εγγράφων της ΕΠΥ αναφορικά µε τη διενέργεια των 

διαγωνισµών του ΠΠΥΥ2015. 
20. Το υπ’ αρ. 24384/28-11-2016 έγγραφο του Νοσοκοµείου προς 2η ΥΠΕ για την έκδοση των τελικών εξουσιοδοτήσεων. 
21. Την υπ’ αρ. Υπουργική Απόφαση ΕΜΠ.ΕΞ. 116 (ΦΕΚ Β΄ 551/22-2-2017): «Παροχή κεντρικών και επικουρικών 

δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας». 
22. Την υπ’ αρ. 636 ΦΕΚ Β΄/1-3-17 διόρθωση σφαλµάτων επί της σχετικής (4) Υπουργικής Απόφασης. 
23. Την υπ’ αρ. 12/25-5-2017 (θέµα 4) απόφαση ∆Σ σχετικά µε την τροποποίηση του ηλεκτρονικά καταχωρηµένου 

ΠΠΥΥ2015. 
24. Την υπ’ αρ. 2203/ΦΕΚ Β΄, 1926/2-6-17 Υπουργική Απόφαση: «Καθορισµός των συµβάσεων και των συµφωνιών πλαίσιο 

που διενεργούνται από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας ως ΕΚΑΑ για το δωδεκάµηνο που άρχεται από 1 Ιουνίου 2017 
και λήγει την 31η Μαΐου 2018 – Καθορισµός ΚΑΑ για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το 
δωδεκάµηνο που άρχεται από 1 Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018». 

25. Η υπ’ αρ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜ∆Σ» (ΦΕΚ 1781/Β’/23-5-2017) 

26. Το υπ’ αρ. 11976/22-6-2017 έγγραφο του Tµ. Προµηθειών προς ΕΠΥ και 2η ΥΠΕ για την πορεία έγκρισης της 
τροποποίησης του ΠΠΥΥ2015 και τις τελικές εξουσιοδοτήσεις. 

27. Την υπ’ αρ. 25/10-10-17 θέµα 18 απόφαση ∆Σ έγκρισης  συµπληρωµατικής τροποποίησης των αποφάσεων ∆Σ περί  εκ 
νέου  έγκρισης και τροποποιήσεων του  ΠΠΥΥ 2015 µε επιπλέον επαύξηση (6η τροποποίηση). 

ΑΔΑ: 7ΖΦ84690ΩΖ-ΘΛΚ
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28. H υπ’ αρ. 4525/15-11-17 Υπουργική Απόφαση περί παράτασης της προκήρυξης των ∆ιαγωνισµών που εκκρεµούν από τα 
ΠΠΥΦΥ 2014 και 2015 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2018.  

29. Τις διατάξεις του Π∆ 39/2017 «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών». 

30. Το υπ’ αρ. 4596/24-1-2018 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ έγκρισης της τροποποίησης ΠΠΥΦΥ 2015 του ΕΑΝΠ «Μεταξά». 
31. Η υπ’ αρ. 7/9-3-2018 (θέµα 6) απόφαση ΕΚΑΠΥ έγκρισης της τροποποίησης ΠΠΥΦΥ 2015 του ΕΑΝΠ «Μεταξά». 
32. Τη µε αριθµό 8/20-3-2018(Θέµα 26) Απόφαση του ∆.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά “Μεταξά” 

σχετικά µε έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου  για τη 
συλλογή, µεταφορά και επεξεργασία Ε.Α.Υ.Μ. για ένα έτος, µε ένα έτος προαίρεση.  

33. Τη µε αριθµό 1179/24-4-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:ΩΥΧΝ4690ΩΖ-7ΘΞ)   
34. Τον υπ’ αρ. 18REQ003008087 Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) Πρωτογενούς Αιτήµατος 
35. Τον υπ’ αρ. 18REQ003008092 Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) Εγκεκριµένου Αιτήµατος 
 

Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό άνω των ορίων, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για τη συλλογή, µεταφορά και 
επεξεργασία Ε.Α.Υ.Μ. για ένα έτος, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 227.980,00€ άνευ ΦΠΑ και µε δικαίωµα 
προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 227.980,00€ άνευ ΦΠΑ. Το Νοσοκοµείο 
διατηρεί το δικαίωµα του Νοσοκοµείου να παρατείνει χρονικά τις συµβάσεις όχι πέραν του έτους µε συναίνεση του 
προµηθευτή, στην περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί νέες συµβάσεις και δεν έχουν παραληφθεί όλες οι 
ποσότητες που προβλέπονται στη σύµβαση. Η εν λόγω ισχύ της σύµβασης και της παράτασης θα διακοπεί µε την 
ανάδειξη νέου προµηθευτή που θα προκύψει κατόπιν νέων ενιαίων διαγωνιστικών διαδικασιών σε κεντρικό ή 
περιφερειακό επίπεδο ή και σε επίπεδο Νοσοκοµείου.  
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσµία 
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης ∆ιακήρυξης στην Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.   
  
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης και τα συµπληρωµατικά έγγραφα διατίθενται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω 
του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.metaxa-hospital.gr και www.promitheus.gov.gr., καθώς και στον ιστότοπο 
της ∆ιαύγειας. Τα αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του 
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Τονίζεται ότι προκειµένου να 
υποβάλουν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να 
είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα απαντήσει σε ερωτήµατα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστηµα 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΟ  
ΕΣΗ∆ΗΣ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

Παρασκευή 
27-4-2018 

∆ευτέρα 
21-5-2018 

          Τετάρτη 
         30-5-2018   

Έως και τη λήξη 
ολόκληρης της 
ηµέρας αυτής 

σύµφωνα µε το αρ. 8 
παρ. 2 της υπ’ αρ. 

Πέµπτη 
7-6-2018 

Ώρα: 11.00π.µ.  

ΑΔΑ: 7ΖΦ84690ΩΖ-ΘΛΚ
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Α.Υ.Μ. : A.∆.18/2018 

 

Η Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 7411/11-4-2018 απόφαση 
∆ιοικητή (Α∆Α: Ω1Λ04690ΩΖ-ΡΙΙ). 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 30-5-2018 έως και τη λήξη ολόκληρης 
της ηµέρας αυτής σύµφωνα µε το αρ. 8 παρ. 2 της υπ’ αρ. Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17. Οι προσφορές 
υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. Όσα έγγραφα/δικαιολογητικά δε δύνανται να υποβληθούν ηλεκτρονικά, θα 
κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου, Μπόταση 51, Πειραιάς, µέχρι και την ∆ευτέρα 4/6/2018 στις 
15:00µ.µ. στο Πρωτόκολλο. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστηµα.  

     Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται 
αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 37 του 
ν. 4412/16. 
 
Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί: 
α) στη ∆ιαύγεια  
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr, 
γ) στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr 
δ) στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) www.promitheus.gov.gr. 

 
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή προηγµένης µορφής, όπως ορίζεται στο Π.∆. 150/2001 (Α΄ 125), χορηγούµενη από πιστοποιηµένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

α. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως 
οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους 
όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
α.1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
α.2. Οι Οικονοµικοί Φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν 
από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών. 

Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ 
Β΄ 1924/2-6-17  

Για όσα υποβάλλονται 
εντύπως έως και 
∆ευτέρα 4/6/2018  
µέχρι 15:00µ.µ. στο 
Πρωτόκολλο του 
Νοσοκοµείου 

  

ΑΔΑ: 7ΖΦ84690ΩΖ-ΘΛΚ
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α.3. Οι Οικονοµικοί Φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας: 
α. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, β/είτε ένορκη βεβαίωση 
ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών 
και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π∆ 60/07, και σύµφωνα µε τους 
προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία, µετά την 
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 
 
β. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του. 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: 
� τους  όρους των παραρτηµάτων Α – ΣΤ 
� το ν. 4412/16. 
 

Επισυνάπτονται: 
I. Το παράρτηµα Α: Γενικοί Όροι – ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
II.  Το παράρτηµα Β: Τιµή – Προσφορά  
III.  Το παράρτηµα Γ: Υποδείγµατα Εγγυητικής Συµµετοχής/Καλής Εκτέλεσης   
IV. Το παράρτηµα ∆: Υπόδειγµα Σύµβασης 
V. Το παράρτηµα Ε: Πίνακας Ειδών – Τεχνικές Προδιαγραφές  
VI. Το παράρτηµα ΣΤ: Έντυπο «ΕΕΕΣ» 
 
Τα παραρτήµατα  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 
Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες ζητηθούν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα και 
συγκεκριµένα εντός του ήµισυ της προθεσµίας από τη δηµοσίευση προκήρυξης έως και την τελική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, αυτές θα πρέπει να δίνονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών (σύµφωνα µε τη συνδυαστική ερµηνεία των άρθρων 60 και 121 παρ. γ 
του ν. 4412/16). 
 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω 
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής 
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

Κανένας διαγωνιζόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
  
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προµηθειών του Νοσοκοµείου 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 8.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210 4520835. 
 
 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ 
         

 
                                                                                                              
 

              ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ 

ΑΔΑ: 7ΖΦ84690ΩΖ-ΘΛΚ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»  και στο ν. 4412/16. 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, επιτρέπεται από 
τον δικηγόρο: «γ) Η µετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η µετάφραση ελληνικών 
εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η µετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε ∆ικαστικής ή άλλης 
Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου που µεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει 
ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία µετέφρασε.» 
Συνεπώς στο τέλος του υποβαλλοµένου σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα κειµένου θα πρέπει να τίθεται το 
παρακάτω κείµενο: «Ακριβής µετάφραση από την ……………….., του εγγράφου του οποίου νοµίµως 
επικυρωµένο αντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα. Εκδίδω την µετάφραση αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 36 
παρ. 2γ του Κώδικα περί ∆ικηγόρων βεβαιώνοντας συγχρόνως ότι έχω επαρκή γνώση της γλώσσας από και 
προς την οποία µεταφράζω. Η ως άνω µετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστική ή άλλης 
αρχής σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο. 
Τόπος-ηµεροµηνία 
ο/η δικηγόρος που µεταφράζει και βεβαιώνει» 
  
1.2. Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:   
(α)  ένας  (υπο)φάκελος  µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  
(β)  ένας  (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».   
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αυτή την 
περίπτωση ο υποψήφιος θα πρέπει σε σχετική δήλωσή του να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νοµοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας. 

 
1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 
συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 
1.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού σε µορφή αρχείου .pdf το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν. 
4412/16 και βάσει του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι δύναται να αναζητούν και να συµπληρώνουν το 
ΕΕΕΣ από την ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ έκαστου συστηµικού αριθµού ∆ιαγωνισµού. 
Οδηγίες περί του τρόπου συµπλήρωσης του εν λόγω Ενιαίου Εντύπου µπορούν να αναζητηθούν στην κεντρική 
σελίδα του ιστότοπου του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων από τους 
ενδιαφερόµενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους µε όλο το ∆ηµόσιο Τοµέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 

ΑΔΑ: 7ΖΦ84690ΩΖ-ΘΛΚ



EANΠ “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

7                                                      ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Α.Υ.Μ. : A.∆.18/2018 

ΦΕΚ Α΄ 74. τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συµµετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι 
σύµφωνα µε τον παραπάνω Νόµο και την αντίστοιχη εγκύκλιο µε Αριθµ. Πρωτ.: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014  
Α∆Α:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 
Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση µε τα παραπάνω θεωρείται εκ 
παραδροµής και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
Το Νοσοκοµείο θα διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα και στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο θα 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αµέσως και η 
διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

α. α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν συµµετέχει στο σύνολο 
των ειδών του διαγωνισµού αλλά σε µέρος αυτού η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει το προβλεπόµενο 
ποσοστό της αξίας των ειδών που προβλέπονται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα  
υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην 
Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) έως και τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. 

Β. Συµπληρωµένο έντυπο «ΕΕΕΣ» 
Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 (Α' 75) (ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον 

προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται 
ότι: 
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας ή να διευκρινίζεται σε 

ποια είδη επί του συνόλου υποβάλλεται η προσφορά. 
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - µαταίωση του διαγωνισµού. 
6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 
7.   Είναι εγγεγραµµένος σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - 
µέλος εγκατάστασης τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' του ν. 4412/16 ή 
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό. 

Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού. 

∆. Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά 
πρότυπα (ELOT ή ισοδύναµα αυτών κλπ) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προµηθευτή 
εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις.  

Ε. Όλες οι λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις (κατασκευαστή τελικού προϊόντος, χώρας καταγωγής προσφερόµενου 
είδους κ.λ.π.) που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf.   
Υπεύθυνες δηλώσεις που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή απορρίπτονται. 

ΣΤ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου και 
συγκεκριµένα: 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκοµίσει: 
• Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε 
για τελευταία φορά το καταστατικό της, καθώς και το ισχύον καταστατικό της το οποίο θα είναι ευκρινές 
φωτοαντίγραφο όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014, µε το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο 
δηµοσιεύτηκε. 
• Εφόσον µετά την 01.01.2015 έχουν γίνει αλλαγές στα µέλη του ∆Σ, βεβαίωση της αρµόδιας αρχής στην 
οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής της καταχώρησης στην 
οποία να υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆Σ και τη νέα εκπροσώπηση.  
Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει: 
•  Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού όπως ορίζεται στο άρθρο 1, 
παρ. 2β του Ν. 4250/2014, µε το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύτηκε. • Τελευταίο ΦΕΚ 
εκπροσώπησης 
•  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού 
 
Εφόσον µετά την 01.01.2015 έχει γίνει αλλαγή στο πρόσωπο του/των διαχειριστή/ών βεβαίωση της 
αρµόδιας αρχής στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής της 
καταχώρησης στην οποία να υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆Σ και τη νέα 
εκπροσώπηση 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. πρέπει να προσκοµίζει: 
•  Ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014.  
• Πιστοποιητικό από Αρµόδια Αρχή περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  
 
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν 
• Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.  
 
Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κατάσταση του νοµικού 
προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για τις ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα  
έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη 
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού 
του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  
 
Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και 
στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει 
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις , αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη 
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή 
προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
 

Ζ. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 

Αναφέρεται ότι επιπρόσθετα στα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής  
και για όλες τις περιπτώσεις συµµετεχόντων από Α – Ζ θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 

προσκοµιστούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά συµµετοχής: 
 

Η όλη διαχείριση των ΕΑΥΜ και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στη ΚΥΑ 146163/2012 και τα παραρτήµατα της καθώς και µε άλλη διάταξη για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων όπως ισχύουν σήµερα. Οι προσφέροντες οφείλουν στη τεχνική 
προσφορά τους να συµπεριλάβουν τις απαιτούµενες άδειες και δικαιολογητικά που απαιτούνται και 
θεωρούνται δεσµευτικά, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση  µη συµµόρφωσης σε κάποιον 
από αυτούς τους όρους. 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές και εταιρείες που διαθέτουν µία από τις άδειες (είτε αυτή της συλλογής - 
µεταφοράς, είτε αυτή της επεξεργασίας), εφόσον διαθέτουν σύµβαση µε άλλη εταιρεία, να προσκοµιστεί 
η σύµβαση στο νοσοκοµείο. Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Εταιρειών, που τουλάχιστον ένα από τα µέλη της 
Κοινοπραξίας ή της ένωσης να διαθέτει την άδεια συλλογής, µεταφοράς ΕΑΥΜ και τουλάχιστον ένα από 
τα µέλη της Κοινοπραξίας ή της ένωσης να διαθέτει την άδεια επεξεργασίας ΕΑΥΜ . (Το µέλος που 
διαθέτει την άδεια µεταφοράς ΕΑΥΜ και  το µέλος που διαθέτει την άδεια επεξεργασίας ΕΑΥΜ δύναται 
να είναι το ίδιο).  
Για τη µεταφορά επικινδύνων αποβλήτων (ΕΑΥΜ) απαιτούνται να υποβληθούν µε την προσφορά του 
συµµετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόµιµο κάτοχο της άδειας 
µεταφοράς των ΕΑΥΜ που θα υποβάλλει προσφορά µόνος του ή συµµετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση 
Εταιρειών.   
Οι εταιρείες θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτικά αντίγραφα των κατωτέρω: 

1. ∆ιαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - µεταφορά ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ,ΜΕΑ,ΑΕΑ) σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνονται οι περιφέρειες µέσα στις οποίες 
και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο).Η άδεια θα πρέπει να περιλαµβάνει τα είδη των ΕΑΥΜ 
για τα οποία κατατίθεται προσφορά από τον υποψήφιο. Η άδεια θα πρέπει να έχει εκδοθεί 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.146163/8-5-2012.  

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία θα 
αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της µεταφοράς των ΕΑΥΜ που παράγονται από τις 
Υγειονοµικές Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 
37591/2031/2003, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 146163/8-5-2012 και ότι διαθέτει το 
απαιτούµενο εκπαιδευµένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της µεταφοράς των ΕΑΥΜ της 
Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 146163/8-5-2012.  

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία να 
δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήµατα µεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως 
κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° C, δεν φέρουν µηχανισµό συµπίεσης, 
επιτρέπουν την ασφαλή µεταφορά των ΕΑΥΜ, µπορούν να πλένονται και να απολυµαίνονται 
εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατοµική προστασία του οδηγού και των χειριστών.  

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

5. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του νόµιµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ, αλλά και ως 
φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης, µε ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής 
ευθύνης και κάλυψης ζηµιών προς τρίτους και προς το περιβάλλον, σε ισχύ. Επιπλέον, θα πρέπει 
να κατατεθούν ασφαλιστήρια συµβόλαια αστικής ευθύνης και κάλυψης ζηµιών προς τρίτους και 
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το περιβάλλον, σε ισχύ, για τη µονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων και τη µεταφορά των 
αποστειρωµένων ΕΑΑΜ. 

6. Σύµβαση του νόµιµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ µε πιστοποιηµένο Σύµβουλο 
Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµάτων ( ΣΑΜΕΕ) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
64834/5491/2000 ( ΦΕΚ 1350/Β’).  

7. Άδεια κυκλοφορίας των Οχηµάτων που σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για µεταφορά ΕΑΥΜ 
αποβλήτων, καθώς και εκθέσεις ελέγχου κατά ADR και ATP, σύµφωνα µε το (ΦΕΚ 948 Β/22-5-
2008 και την απόφαση µε αριθµό πρωτοκόλλου Α3/28216/2567 από 21-5-2009 και την ΚΥΑ 
146163/8-5-2012 παραγρ.2.2.1, σελ 23874. Θα πρέπει να κατατεθούν δικαιολογητικά για 
τουλάχιστον 2 οχήµατα µεταφοράς.  

8. Πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την 
µεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών µε την εταιρεία 
(αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕ∆ και ΑΠ∆ ΙΚΑ τελευταίου τριµήνου).  

9. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύµβασης, απαιτείται η προσκόµιση στοιχείων 
τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελµατικού 
διπλώµατος οδήγησης.  

10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής της αδειοδοτηµένης εταιρείας µεταφοράς ΕΑΥΜ, µε την οποία θα 
δεσµεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο φορτηγά ψυγεία πιστοποιηµένα κατά ADR και δύο (2) 
οδηγούς πιστοποιηµένους κατά ADR καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  

11. Ο νόµιµος κάτοχος της άδειας συλλογής - µεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να διαθέτει 
πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008(νεώτερη έκδοση), ISO 14001:2004(νεώτερη έκδοση) και ISO 
ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001 για την συλλογή - µεταφορά και επεξεργασία επικινδύνων αποβλήτων 
υγειονοµικών µονάδων, επί ποινή απόρριψης. 

12. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ Η.Π. 
37591/2031/2003, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 146163/8-5-2012, µε τα παραρτήµατά 
της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν 
σήµερα.  

Για την διασφάλιση της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του αναδόχου για τη σύναψη 
σύµβασης απαιτείται να κατατεθούν: 

1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την επιτυχή προϋπηρεσία του νόµιµου κατόχου της άδειας 
µεταφοράς στο αντικείµενο της µεταφοράς των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ, µε την εκτέλεση 
συµβάσεων κατά τα τελευταία τρία έτη µε Υγειονοµικές µονάδες αντίστοιχης δυναµικότητας άνω 
των τετρακοσίων (400) κλινών. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες σχετικές βεβαιώσεις ορθής 
εκτέλεσης των συµβάσεων αυτών. 

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

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

2. Συγκεκριµένα για τα ΕΑΑΜ απαιτούνται να υποβληθούν σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
29407/3508/2002(ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002 Άρθρο13 Παράρτηµα ΙΙ): 

I. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (ΧΥΤΑ) ότι αποδέχεται τα υπολείµµατα των ΕΑΑΜ που έχουν 
υποστεί επεξεργασία µε τη µέθοδο της αποστείρωσης. 

II.  Άδεια µεταφοράς των αποστειρωµένων ΕΑΑΜ. 
III.  Άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος µεταφοράς των αποστειρωµένων ΕΑΑΜ. 
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IV.  Την ασφαλιστική κάλυψη της δραστηριότητας. 

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πανελλαδική άδεια συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων 
αποβλήτων , να δύναται να εκτελέσει διασυνοριακή µεταφορά αυτών καθώς και να είναι 
εγγεγραµµένος στο µητρώο Φορέων Επικίνδυνων Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Να κατατεθούν επικυρωµένα αντίγραφα.  

4. Για µονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος, θα πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να 
αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00, ΕΛΟΤ αρ. 12347/97, ΕΛΟΤ ΕΝ 
1275/99, ΕΛΟΤ ΕΝ 1276/98, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.  

5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνάψει σύµβαση µε µονάδα επεξεργασίας τελικής διάθεσης της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ( που θα κατέχει τις εκ του Νόµου προβλεπόµενες αδειοδοτήσεις), την 
οποία µαζί µε την άδεια λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας θα πρέπει να καταθέσει στο 
Νοσοκοµείο. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο Νοσοκοµείο τη µέθοδο διαχείρισης 
των υπολειµµάτων ( π.χ ενταφιασµός τέφρας σε ΧΥΤΑ).  

6. Συγκεκριµένα για τα ΜΕΑ και ΑΕΑ απαιτείται να κατατεθεί  βεβαίωση τελικού αποδέκτη ( 
ΧΥΤΑ) ότι αποδέχεται τα ξηρά υπολείµµατα από την αποτέφρωση προς διάθεση στο χώρο του.  

Για την διασφάλιση της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του αναδόχου για τη σύναψη 
σύµβασης απαιτείται να κατατεθούν: 

1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την επιτυχή προϋπηρεσία του νόµιµου κατόχου της άδειας 
διάθεσης στο αντικείµενο της επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ, µε την εκτέλεση 
συµβάσεων κατά τα τελευταία τρία έτη µε Υγειονοµικές µονάδες αντίστοιχης δυναµικότητας άνω 
των τετρακοσίων (400) κλινών. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες σχετικές βεβαιώσεις ορθής 
εκτέλεσης των συµβάσεων αυτών. 

Στην περίπτωση της διασυνοριακής εξαγωγής επικίνδυνων αποβλήτων (δηλαδή αποβλήτων που 
παράγονται στην Ελλάδα και προορίζονται για αξιοποίηση , επεξεργασία ή ασφαλή τελική διάθεση εκτός 
της χώρας), ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει:  

1. Άδειες διασυνοριακής µεταφοράς για τα συγκεκριµένα απόβλητα καθώς και βεβαίωση 
συνεργασίας µε τους οίκους της Ε.Ε. από την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία.  

2. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα τηρεί 
όσα ο νόµος προβλέπει για την διασυνοριακή µεταφορά των αποβλήτων.  

3. Η διαχείριση των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ από την ανάδοχο εταιρία πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις 
παρακάτω ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. Οι υποψήφιες εταιρίες οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα τηρούν την κείµενη νοµοθεσία. 

1. Ν 1650/86 (ΦΕΚ Α΄160/16-10-86 ) “ Για την προστασία του περιβάλλοντος” ΚΥΑ 
72751/3054/1985 (ΦΕΚ Β 665/1.11.85) “ Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 
78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συµβουλίων της 20-3-1978 και 6-4-1976 και τις τροποποιήσεις 
του”, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/02. 

2. Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα.  
3.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 259/93 του Συµβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά µε την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας , 
καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο τους.  

4. ΦΕΚ 948/Β/23-5-2008 “ Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους 
άδειας συλλογής – µεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων”. 

5. Υ.Α. 13588/725 ΦΕΚ 383Β/28-03-2006, “Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων” σε συµµόρφωση µε την οδηγία 91/689/ ΕΟΚ. Αντικατάσταση της ΚΥΑ 
19396/1546/1997 ( ΦΕΚ Β 604/18-7-97).  
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Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των διαγωνιζοµένων (απαράβατοι 
όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. 
 
1.2.1.2. Τεχνική προσφορά 
Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
 

Η Τεχνική Προσφορά. 
Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το 
σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Πιστοποιητικά ποιότητας. 

Ο προσφέρων πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να επισυνάψει στη συγκεκριµένη ενότητα της 
τεχνικής προσφοράς τους και: 
- πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 
- τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ ανά προσφερόµενο είδος. 

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

6. ΚΥΑ 146163 ΦΕΚ 1537/Β/8-5-2012. “ Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από 
υγειονοµικές µονάδες”. 

7. Εγκύκλιος 22960/3800/15/6/2012 “ Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων. 
8. Κανονισµός ( ΕΚ) αριθµ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης 

Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές αποβλήτων.  
9. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων ( Ε.Κ.Α.). 
10. ΦΕΚ 225/87 για εφαρµογή του ADR. 
11. ΦΕΚ 689/30-11-87 ( Υ.Α. 7879) για εφαρµογή του IMDG code.  
12. ΚΥΑ 19396/1546/1997 ( ΦΕΚ Β604/18.7.97) “ Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων”.  
13. Εγκύκλιος 123067/10-02-04 του ΥΠΕΧΩ∆Ε διευκρινίσεις για τις εργασίες συλλογής και 

µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων ή µη στερεών αποβλήτων όπου δεν απαιτείται ΜΠΕ και η 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων.  

14.  Απόφαση 2001/118/ΕΚ περί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων ( ΕΚΑ) και τις τροποποιήσεις 
της.  

15. ΚΥΑ 29407/3508/2002(ΦΕΚ1572Β/16-12-2002). 
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Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των 
υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έξοδα της προς τούτο 
συσταθείσας τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων, 
µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του δηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της 
ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά 
καταβολής του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
 
∆ηλώσεις που αφορούν στην τεχνική ικανότητα/επάρκεια (βλ. και άρθρο 56 του ν. 4412/16). 
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος 

που προσφέρουν. 
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την 

επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3. Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, 
στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο 
προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη 
δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία 
ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο 
νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά, 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται.   
5. Τα κατατιθέµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου ή 

επικυρωµένα αντίγραφα µε επικυρωµένη µετάφραση. Τα Prospectus θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος, ψηφιακά υπογεγραµµένη, στην οποία θα  δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά 
στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. Στην  περίπτωση που 
υποβληθούν µε υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει  να  προσκοµιστούν και σε έντυπη µορφή µέχρι και τρεις (3) 
εργάσιµες  ηµερες από την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf. Τα έγγραφα που δε φέρουν ψηφιακή υπογραφή προσκοµίζονται (µε 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά) κατά περίπτωση από αυτόν µέχρι και τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες 
από την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υπεύθυνες δηλώσεις που δεν φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή απορρίπτονται. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται.  
 
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του ενός συστηµικοί αριθµοί, η κατάθεση των εντύπων που δε 
δύναται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή θα γίνεται ως εξής: 
- Τα δικαιολογητικά συµµετοχής του φακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά» θα κατατίθενται σε ένα (υπο)φάκελο µε αναφορά στον αριθµό ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού και σε 
παρένθεση το σύνολο των συστηµικών αριθµών. 
- Οι τεχνικές προσφορές του φακέλου µε ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» θα 
κατατίθενται σε χωριστούς (υπο)φακέλους µε αναφορά του συγκεκριµένου κάθε φορά συστηµικού αριθµού και 
επίσης του αριθµού ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 
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Τονίζεται ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχουν καµία άµεση ή έµµεση 
αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών 
 

1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
οικονοµικού φορέα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Επισηµαίνεται ότι: 
� Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
� Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Ο υποψήφιος προµηθευτής ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιες 
φύσης προσφορές δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής 
κατά της απόρριψης των προσφορών αυτών. 

Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
  

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για όλα τα είδη ή για κάθε είδος 
χωριστά. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες, ή αλλιώς δώδεκα 
(12) µήνες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (παρ. 4, άρθρο 97 του ν. 4412/16), εφόσον ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη 
διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει 
όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.  
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή 
της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα:  
• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  
• Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 7-6-2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00π.µ. µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
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αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα 
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των 
οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων  της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους µέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες οικονοµικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε 
κριτήριο µόνο την τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
 
Ισότιµες ή ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία 
αυτών των οικονοµικών φορέων. 
 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού των παραγράφων του Άρθρου 1 της παρούσας.  
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών των παραγράφων του Άρθρου 1 της παρούσας.  
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο 

διαγωνισµό.  
4. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.  
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.  
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης.  
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.  
8. Προσφορά που υπερβαίνει την εκάστοτε αναρτηθείσα τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών µια ηµέρα πριν τη 

διενέργεια/αποσφράγιση του ∆ιαγωνισµού. 
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9. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.  

10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης ολόκληρης ή µεγαλύτερης ή µικρότερης της προκηρυχθείσας 
ποσότητας. 
Στην περίπτωση κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας µέχρι ποσοστού: 
⇒ 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
⇒ 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001,00 € και άνω συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
Στην περίπτωση κατακύρωσης µικρότερης ποσότητας, µέχρι ποσοστού 50%, µετά από έγγραφη αποδοχή του 
προµηθευτή. 
Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας, κάτω του ως άνω καθοριζόµενου ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη 
αποδοχή από τον προµηθευτή. 
 
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα να µαταιώσει και να επαναλάβει το διαγωνισµό, µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης χωρίς καµία απαίτηση ή δικαίωµα 
οιουδήποτε εκ των συµµετεχόντων.  
Επίσης τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται, µεταξύ άλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106 
του ν. 4412/16 και στις περιπτώσεις: 
� ∆ιενέργειας σχετικού διαγωνισµού, σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο ή ενιαίου ∆ιαγωνισµού του 

Νοσοκοµείου 
� Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την υπηρεσία, είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισµού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο αυτό να χρησιµοποιηθεί. 
� Όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 
� Όταν υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν 

συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε 
παραστατικά. 

� Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
διατάξεων του ν. 4412/16, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 
αυτές. 

  
ΑΡΘΡΟ 5 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του ν. 4412/16, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 
κάτωθι παραγράφους. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα έως και τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες 
από την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 

Πιο συγκεκριµένα και βάσει του άρθρου 80 του ν. 4412/16 απαιτείται: 
α) Η προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73.  
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

β) Για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73 του ν. 4412/16 (καταβολή φόρων και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 
73. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81. 

γ) Για την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 73 του ν.4412/2016 απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού που 
εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση προγραµµατισµού και Συντονισµού Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων για τους 
Έλληνες ή αντίστοιχου πιστοποιητικού που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας 
για τους αλλοδαπούς, από το οποίο να προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής Προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής 
λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, για την απόδειξη της µη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 
73 Ν. 4412/2016, δύναται να χρησιµοποιείται η προβλεπόµενο από το άρθρο 80 παράγραφος 2, του ίδιου νόµου, 
ένορκη βεβαίωση. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
ή εµπορικού οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 
73. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81. 

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/16 (εγγραφή σε επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα), οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου 
του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α' του ν. 4412/16, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ΑΔΑ: 7ΖΦ84690ΩΖ-ΘΛΚ



EANΠ “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

18                                                      ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Α.Υ.Μ. : A.∆.18/2018 

ε) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 
του ν. 4412/16. 

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

Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας των συστηµάτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς -χρήστες σε µορφή αρχείου pdf 
προσκοµιζόµενα έως και τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την  καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 
των προσφορών (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν 
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν. 
 

Σε περιπτώσεις περισσότερων του ενός συστηµικών αριθµών, η κατάθεση των εντύπων που δε δύναται να 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα κατατίθενται σε ένα (υπο)φάκελο µε αναφορά 
στον αριθµό ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού και σε παρένθεση το σύνολο των συστηµικών αριθµών. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. 

2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 

3. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της λήξης του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και να καλύπτει σε ποσοστό το 2% εκτός Φ.Π.Α. 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Σε περίπτωση 
που ο προσφέρων δε συµµετέχει στο σύνολο των ειδών του διαγωνισµού αλλά σε µέρος αυτού, το ύψος της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του θα ανέρχεται στο 2% της επιµέρους προϋπολογιζόµενης δαπάνης εκτός 
ΦΠΑ των ειδών που προσφέρει. 
• Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκοµίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύµβασης. 

• Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
• Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, 
και 
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013 (Á 52), εφόσον απαιτείται. 
Προσφορά µη σύµφωνη µε αυτά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 
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4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκοµιστεί από τον προµηθευτή, στον οποίο θα γίνει 
η κατακύρωση του διαγωνισµού, πριν την υπογραφή της σύµβασης και µε ηµεροµηνία έκδοσης αυτής, η οποία 
σε καµία περίπτωση δε θα είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έναρξης της σύµβασης. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

6. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα 
της σύµβασης. 

7.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσής της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή 
και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Σε περίπτωση που η 
παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν 
που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.  

8. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το 
οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα 
συνηµµένα υποδείγµατα. 

9. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο 
της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

10. Επισηµαίνεται ότι κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής η αναθέτουσα αρχή θα προβεί 
σε διασταύρωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των συµµετεχόντων καθώς και 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πριν την υπογραφή της σύµβασης. 

 
Προσφορά της οποίας η εγγυητική συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως άνω απαιτούµενο 
ποσοστό δεν γίνεται δεκτή. 
Στις παραπάνω εγγυήσεις πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως και κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία τα εξής 
(βλ. συνηµµένα υποδείγµατα): 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις 
περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών),  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά 
εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης. 
Στις περιπτώσεις ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
  
ΑΡΘΡΟ 7 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Οι διοικητικές προσφυγές ασκούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 360 και επόµενα του Ν. 
4412/2016. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΤΙΜΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

1. Με την προσφορά, η τιµή δίνεται ανά κιλό αποκοµιδής, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Οι τιµές θα 
εκφράζονται σε ευρώ € συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.. 
2. Οι τιµές θα αναφέρονται τόσο για κάθε είδος χωριστά όσο και για το σύνολο των ποσοτήτων, στην ελάχιστη 
µονάδα µέτρησης, όπως ορίζεται στον Πίνακα ζητουµένων Ειδών και στη στήλη µονάδα µέτρησης, µε σαφή 
αναφορά της συσκευασίας του είδους. 
3. Κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιµές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις 
αντίστοιχες τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τον Ν. 
4052/2012 άρθρο 14). 
4. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
5. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο έως και τέσσερα δεκαδικά ψηφία, λόγω του 
υπάρχοντος µηχανογραφικού συστήµατος καταχώρησης τιµολογίων.    
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
7. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που 
ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση 
της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 
8. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 
προµηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 88 παράγραφο 1 του ν. 4412/16. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες 
τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη 
10.  Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση 
των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

Προκειµένου να γίνει η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι 
εταιρείες στην οικονοµική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιµή του προσφερόµενου είδους, 
τον κωδικό και την τιµή µε τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιµών. Στην περίπτωση που 
το προσφερόµενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιµών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην 
οικονοµική προσφορά. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύµβασης θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην σχετική ανακοίνωση 
κατακύρωσης που θα αποσταλεί στον προµηθευτή, µε δικαίωµα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος. Το Νοσοκοµείο 
έχει δικαίωµα να παρατείνει χρονικά τις συµβάσεις όχι πέραν του έτους µε συναίνεση του προµηθευτή, στην 
περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί νέες συµβάσεις και δεν έχουν παραληφθεί όλες οι ποσότητες που 
προβλέπονται στη σύµβαση. Η εν λόγω ισχύ της σύµβασης και της παράτασης θα διακοπεί µε την ανάδειξη νέου 
προµηθευτή που θα προκύψει κατόπιν νέων ενιαίων διαγωνιστικών διαδικασιών σε κεντρικό ή περιφερειακό 
επίπεδο ή και σε επίπεδο Νοσοκοµείου 
 

Τροποποίηση σύµβασης δύναται να πραγµατοποιηθεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:  
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/16,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από 
γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο 
προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συµβατικού χρόνου, 
   
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν: 
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. 
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• Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά ή ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε 
• Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγούµενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή όταν διενεργηθεί 
σχετικός διαγωνισµός και υπογραφούν συµβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.  
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προµηθευτή δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα.  
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας 20 ηµερών (αναφέρεται 
στο άρθρο 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων 
των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών ∆ιαγωνισµών. 

Β1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της 
σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 και τα επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή 
γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγηση του, µπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

Β2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Β3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και 
όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων 
στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 
4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Β4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Β5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση 
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η αποκοµιδή θα γίνεται σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις όπως αναγράφονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, µετά 
από ειδοποίηση του Νοσοκοµείου και συγκεκριµένα του διαχειριστή του είδους και µε σαφή αναφορά του Αριθµού 
∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α) της Οικονοµικής ∆έσµευσης έκαστης παραγγελίας.  
 
Μετά από κάθε αποκοµιδή, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό/βεβαίωση 
αποκοµιδής. 
 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές. Η παραλαβή γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τη 
διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος του τρόπου αποκοµιδής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά 
υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, 
γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: 
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, 
που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και  
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά την 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει 
τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωση του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη 
και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, 
που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική 
όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα 
που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν 
που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 
Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την 
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
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Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών 
ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 74.  
 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε µορφή παρακράτησης από πληρωµές, 
είτε µε παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα νόµιµα 
δικαιώµατα που προκύπτουν από αυτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

7.1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
από το Νοσοκοµείο, µε βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των ειδών, όπως αυτά θα 
προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του προσφορά.  

7.2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά 
τηv οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση 
ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή. 

7.3. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 
πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

7.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του 
τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή. 

7.4.1. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής της ισχύουσας νοµοθεσίας για την 
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

7.4.2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής 
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο 
προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των 
προϊόντων, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής.  

7.5. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) ηµέρες 
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παράγραφο  Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 
Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,   καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους, χωρίς 
να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να 
γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

7.6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του 
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι την 
επιστροφή του θεωρηµένου και β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν 
προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη 
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υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές κ.λ.π.). 

7.7. προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

7.7.1  Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: 
   

I. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 
II.  Υπέρ ∆ηµοσίου 0,02%, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

III.  Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%  
IV.  Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% 
V. Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

VI.  ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
VII.  Φόρος Προµηθευτών: 
 

� ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ                               1% 

� ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                        8% 

� ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ                                  4% 

 

7.8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 
2198/1994 φόρος εισοδήµατος.  

7.9.  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

7.10. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή. 

7.11. Στα εκδιδόµενα πλέον τιµολόγια θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ. 

 
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την πληρωµή  του προµηθευτή για προµήθειες εσωτερικού, είναι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208-214. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 

7.12. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, 
µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

7.13 Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53, για την πληρωµή του επί πλέον ποσού που 
προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή, δεν απαιτείται σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης. 

7.14. Οι εντολές πληρωµής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το 
όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης. 

 
ΑΡΘΡΟ  8 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, 
υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
Προµηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
Ο Προµηθευτής, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 
επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση 
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της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προµηθευτής, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς 
περιορισµό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της προµήθειας, σε παρόµοια έργα 
που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου.  
H Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων 
έπ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, απόδοσης και λειτουργίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή 
ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που 
είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προµήθειας από τον Προµηθευτή, εφ’ όσον 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. 
 

Το νοσοκοµείο αναλαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του 
προµηθευτή.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές 
πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προµήθειας, ούτε κοινοποιεί 
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να 
µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει 
την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την 
παράλειψή της στο µέλλον.  
Ο Προµηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη προµήθεια χωρίς την προηγούµενη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 
 
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προµηθειών του Νοσοκοµείου 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 8.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210-4520835. 

ΑΔΑ: 7ΖΦ84690ΩΖ-ΘΛΚ
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Α.Υ.Μ. : A.∆.18/2018 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 
Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα

1)............................. 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα

2) ......................................... 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  
µέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 
(iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..5  
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α 
τµήµα/τα ...............7  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ 
ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε 
....................ηµέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 9.  
ή 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να 
θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας 
θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της10.  
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

                                            
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 ν. 4412/16). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
5  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το ν. 4412/16.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 72 του ν. 4412/16).  
10  Άρθρο 72 του ν. 4412/16 

ΑΔΑ: 7ΖΦ84690ΩΖ-ΘΛΚ
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Α.Υ.Μ. : A.∆.18/2018 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα

1)................................. 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
 
Εγγύηση µας υπ’ αρ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη 
της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ’ αρ. ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….    
ηµέρες

7 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης8) 
ή  
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την 
Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ∆΄ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                            
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το ν. 4412/16. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8  Σύµφωνα µε το ν. 4412/16 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος 
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Α.Υ.Μ. : A.∆.18/2018 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ           
    ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ             

 

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τηλ: 213 2079100 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟ∆/ΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 
Πληρ: …………………..          
Τηλ: 210 4520835 
FAX: 2104528948 
Email:………………  

Ε Τ Η Σ Ι Α  Σ Υ Μ Β Α Σ Η       ΑΡ………………. 

 
Για την ανάδειξη................................................. 

CPV ……………………. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Στον Πειραιά σήµερα ………………… µεταξύ του Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ, εκπροσωπούµενου νόµιµα από 
τoν ∆ιοικητή του ………………………………… και της εταιρείας 
………………………………………………………  εκπροσωπούµενης νόµιµα από 
……..……………………….………………………. συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα παρακάτω: 
 
Ύστερα από το ............... διαγωνισµό που έγινε στις  ………………… µε αριθµό διακήρυξης …… για την 
ανάδειξη αναδόχου ………………….για ένα έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου, αναδείχτηκε 
ανάδοχος ο δεύτερος των συµβαλλοµένων……………………………………...., σύµφωνα µε τη τελική 
κατακύρωση του διαγωνισµού, που έγινε µε την  υπ’ αρ. …………………  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Νοσοκοµείου. 
 
Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση του ∆.Σ. ανατίθεται στην εταιρεία 
………………………………………………,  η οποία στο εξής καλείται ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, η ΣΥΛΛΟΓΉ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ των Ε.Α.Υ.Μ. όπως αναφέρεται στις επόµενες σελίδες της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  

1.1 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας αναλαµβάνει την υποχρέωση της 
µεταφοράς και αποτέφρωσης ή/και αποστείρωσης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, ήτοι των Ε.Α.ΑΜ , 
Μ.Ε.Α  και Α.Ε.Α, σύµφωνα µε το αρθ. 2 της παρ. ii,α,β,γ της ΚΥΑ αριθµ. οικ:146163/2012, που παράγει ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.                               
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα προσφέρει τις υπηρεσίες του διαθέτοντας ειδικά οχήµατα-ψυγεία και προσωπικό για τη 
φόρτωση του εκάστοτε φορτίου που ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα παραδίδει σε συγκεκριµένους χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης, άµεσα προσπελάσιµους από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ.  

 
1.2 ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδίδει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ τα επικίνδυνα ιατρικά του 
απόβλητα σύµφωνα µε τους όρους αυτής  της σύµβασης. 
1.3 Ρητά συµφωνείται ότι ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην παραδίδει  εν  γνώσει  ή αγνοία  
του,  ακόµη  και  σε  µικρές  ποσότητες ραδιενεργά απόβλητα.   
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Α.Υ.Μ. : A.∆.18/2018 

1.4 ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δι’ ιδίων αυτού µέσων και προσωπικού θα συλλέγει και θα συσκευάζει ως περιγράφεται 
παρακάτω τα επικίνδυνα απόβλητα των υγειονοµικών µονάδων και θα τα αποθηκεύει προσωρινά ως ανωτέρω 
ανεφέρθη.   
  
1.5  ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ είναι υποχρεωµένο να πληρεί τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 1.2 του Παραρτήµατος Ι της 
ΚΥΑ αριθµ. οικ:146163/2012άρθρο 6.Β και επιπλέον ως προς τη συσκευασία: 
1.5.1 – Τα απόβλητα θα συσκευάζονται σε χαρτοκυτία µε εσωτερική πλαστική επένδυση τύπου HOSPITAL BOX 
(των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση - στερεά διαγώνιος του κυτίου - δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 75 
cm)  και τα οποία θα είναι συσκευασµένα σε πλαστική σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC. 
1.5.2 – Στο εσωτερικό των χαρτοκυτίων θα είναι συσκευασµένα τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα σε πλαστική 
σακούλα, από συνθετικό υλικό, πλην PVC,  των οποίων το πάχος και η µηχανική αντοχή θα εγγυάται την 
αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας. Σε περίπτωση που έχουν διατρηθεί οι προαναφερθείσες 
σακούλες ή το χαρτοκυτίο έχει βραχεί, για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει τα απόβλητα να επανασυσκευάζονται 
ώστε το χαρτοκυτίο να είναι στεγνό κατά την παράδοσή του ώστε να µπορεί να τροφοδοτηθεί προς αποστείρωση ή 
αποτέφρωση.   
1.5.3  Τα υγρά απόβλητα (σε µικρές ποσότητες) και τα αιχµηρά αντικείµενα θα συλλέγονται σε πλαστικούς, πλην 
PVC, αυτόκλειστους κατάλληλους περιέκτες και έπειτα θα συσκευάζονται στα χαρτοκυτία. 
1.5.4    Τα εύφλεκτα απόβλητα δεν γίνονται αποδεκτά προς αποτέφρωση.  
  

ΑΡΘΡΟ  2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
2.1  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ θα συµµορφώνονται κατά πάντα χρόνο µε όλες τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας 
ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας αναφορικά µε τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών  αποβλήτων. 

 
2.2 Εάν και κατόπιν της αιτιολογηµένης γνώµης του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ απαιτούνται αναλύσεις αποβλήτων, αυτός 
υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά µε το εργαστήριο το οποίο θα αναλάβει τις 
αναλύσεις και το σχετικό κόστος. Στην περίπτωση αυτή όµως το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσει τεχνικό σύµβουλο ή να ζητήσει και από άλλο, δικής του επιλογής εργαστήριο, αναλύσεις των ίδιων 
αποβλήτων, φυσικά µε αποκλειστικές του δαπάνες. Εάν από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων αποδειχθεί ότι δεν 
υπήρξε καµία παραβίαση της παρούσας Σύµβασης, τότε το κόστος των ως άνω αναλύσεων θα το φέρει ο 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µόνο για το εργαστήριο κοινής επιλογής η δικής του επιλογής. Εάν αποδειχθεί παράβαση της 
παρούσας σύµβασης και της υφιστάµενης νοµοθεσίας τότε εκτός των άλλων που προβλέπει η σύµβαση και η 
υφισταµένη νοµοθεσίας το κόστος ως άνω αναλύσεων θα βαρύνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
 
2.3  Κάθε προς διάθεση φορτίο θα συνοδεύεται από:  
α.  Ζυγολόγιο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, που θα συνοδεύει τα στοιχεία διακίνησης. 
β. Το συνοδευτικό έγγραφο έντυπο αναγνώρισης, το οποίο προβλέπεται στο Κεφάλαιο 6, του παραρτήµατος Ι, της 
ΚΥΑ αριθµ. οικ:146163/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, για τη διαχείριση των Ε.Α.Υ.Μ. Τα παραπάνω θα 
υπογράφονται από εντεταλµένους υπαλλήλους των συµβαλλοµένων. 
γ.  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα ζυγίζει το βάρος του εκάστοτε φορτίου αποβλήτων στη δική του πλάστιγγα και βάσει αυτού 
του ζυγολογίου θα τιµολογεί σύµφωνα µε τις αναφερόµενες του Πίνακα 1. ∆ιαφορά βάρους µεταξύ των δύο 
ζυγολογίων µεγαλύτερη του 5% θα αποτελεί αντικείµενο έρευνας εκ µέρους των δύο συµβαλλόµενων και η 
τιµολόγηση θα γίνεται κατόπιν σχετικού πορίσµατος, που θα συντάσσεται από κοινή ισάριθµη για τα δυο 
συµβαλλόµενα µέρη, αρµόδια επιτροπή για την διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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3.1 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό ώστε να 
εξασφαλίζει την αποκοµιδή, αποτέφρωση ή αποστείρωση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ καθ’ όλη τη διάρκεια της συµβατικής περιόδου κι εφόσον γίνεται και από µέρους του σχετικός 
έλεγχος των διαθέσιµων προς µεταφορά κιλών, ώστε να µην υπερβούν τα κιλά κατακύρωσης και για κάθε 
αποκοµιδή να υπάρχει πάντοτε η αντίστοιχη οικονοµική δέσµευση. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΑΜΟΙΒΗ 

 
4.1  Η αµοιβή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, θα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις προσφερόµενες ανά κιλό κατηγορίας επικίνδυνων αποβλήτων 
υγειονοµικών µονάδων για την παραλαβή, µεταφορά και αποτέφρωση ή/και αποστείρωσή τους, σύµφωνα µε 
τον Πίνακα 1 και τα όσα προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού (βλ. άρθρο 6 Παράρτηµα Β΄) και 
απαραίτητα µε την προσκόµιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 
 
4.2  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα αποστέλλει τιµολόγιο το πολύ εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από το τέλος κάθε 
αποκοµιδής στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και αυτό θα καταβάλλει την πληρωµή σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο 
άρθρο 6 του Παραρτήµατος Β΄ κι εφόσον πραγµατοποιείται πάντοτε έλεγχος αναφορικά µε την υπάρχουσα 
Απόφαση Ανάληψης Οικονοµικής ∆έσµευσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η σύµβαση αρχίζει στις ……………. και λήγει στις ……………… 

Στην περίπτωση:  
- που δεν έχουν υπογραφεί νέες συµβάσεις µέχρι τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος δύναται το 

Νοσοκοµείο, εφ’ όσον το αποδέχεται ο ανάδοχος, να παρατείνει τη διάρκεια της σύµβασης µέχρι την 
ανάδειξη νέου αναδόχου και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών µε τους ίδιους 
όρους της ∆ιακήρυξης.  

- που εξαντληθούν οι ποσότητες, πριν τη λήξη της σύµβασης ή των παρατάσεων και δεν έχουν καταρτισθεί 
νέες συµβάσεις, το Νοσοκοµείο δύναται να κάνει χρήση του δικαιώµατος προαίρεσης και να αναθέσει την 
προµήθεια µε νέα σύµβαση για ένα επιπλέον έτος µε συναίνεση του προµηθευτή και µε τους ίδιους όρους 
και τίµηµα της διακήρυξης, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία της άµεσης και αδιάλειπτης αποκοµιδής των 
ιατρικών αποβλήτων του Νοσοκοµείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους συµβαλλοµένους κρίνει ότι ο άλλος παραβιάζει οποιοδήποτε 

όρο της παρούσας Σύµβασης, θα τον οχλεί γραπτώς και θα παρέχει στον άλλο συµβαλλόµενο την δυνατότητα και 
τον εύλογο χρόνο να θεραπεύσει το ελάττωµα. Εάν η επανόρθωση αυτή δε λάβει χώρα µέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα, που θα θέσει ο εκ των συµβαλλοµένων παραπονούµενος, ο συµβαλλόµενος που ισχυρίζεται την ύπαρξη 
παραβίασης, κατ’ επιλογήν του και µε επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωµάτων που έχει σύµφωνα µε την 
παρούσα, µπορεί να καταγγείλει την Σύµβαση και πάντοτε σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη σχετική ∆ιακήρυξη 
του ∆ιαγωνισµού. 

Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 
όταν υπογραφούν συµβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση ο προµηθευτής  πρέπει 
να ειδοποιηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα.  

ΑΡΘΡΟ 7 
∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 
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Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 Παράρτηµα Α΄ της ∆ιακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την πιστή εφαρµογή των όρων της σύµβασης κατάθεσε τη µε αριθµό  …………………… 
εγγυητική επιστολή ποσού …………. € της  ………………………………..  η οποία θα επιστραφεί µετά τη λήξη 
και την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΑ 
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Για όσα θέµατα δεν περιλαµβάνονται ή δεν αναλύονται επαρκώς στην παρούσα σύµβαση, ισχύουν οι όροι της 
∆ιακήρυξής µας, η προσφορά σας όπως επισυνάπτεται στο παρόν παράρτηµα και οι διατάξεις του ν.4412/16. 
 
Η σύµβαση αυτή συντάχτηκε σε τρία όµοια πρωτότυπα, διαβάστηκε και υπογράφηκε από τους συµβαλλοµένους 
και πήρε ένα ο προµηθευτής και δύο το ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ. 

 
 

          Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ                                              Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                          
                                                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ    

 
 
 
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε.Α.Υ.Μ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΑΥΜ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ-ΜΕΑ -ΑΕΑ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

1. Το νοσοκοµείο παράγει Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς µολυσµατικά (ΕΑΑΜ) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα 
(ΜΕΑ) και Άλλα  Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ). 

2. Η υπηρεσία διαχείρισης των αποβλήτων θα περιλαµβάνει τη συλλογή, τη µεταφορά, την προσωρινή 
αποθήκευση (σε χώρο του αναδόχου – ψυκτικός θάλαµος για τα ΕΑΑΜ-ΜΕΑ και αποθήκευση µε 
προδιαγραφές σύµφωνα µε ΚΥΑ 146163/ 8-5-2012 για τα ΑΕΑ ),την επεξεργασία και την τελική τους 
διάθεση. 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιγράφεται σαφώς η διαδικασία που θα ακολουθείται σε 
περίπτωση που τα ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ δεν µεταφέρονται άµεσα για τελική διάθεση, επί ποινή απόρριψης. 

1. Η καταµέτρηση των αποβλήτων όλων των κατηγοριών ( ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) υγρών και στερεών, που θα 
παραδίδονται κάθε φορά στον ανάδοχο θα πραγµατοποιείται µε βάση τη ζύγιση ανά κιλό σε διακριβωµένη 
ηλεκτρονική ζυγαριά που διαθέτει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος θα ζυγίζει και θα καταγράφει την ποσότητα των 
ΕΑΥΜ παρουσία της τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Μεταφοράς Αποστείρωσης-Αποτέφρωσης 
ή του Υ.∆.Α.Υ.Μ. ή του Προϊστάµενου του Τµήµατος Επιστασίας. 

2. Όλες οι εργασίες διαχείρισης των ΕΑΥΜ πρέπει να γίνονται από την ανάδοχο εταιρεία σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας , όπως αυτά καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία (ΚΥΑ 146163/ 8-5-
2012), έτσι ώστε σε κανένα στάδιο των εργασιών να µην τίθεται σε κίνδυνο η ∆ηµόσια Υγεία και παράλληλα 
να αποκλείεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. 

3. Εναλλακτικά για κάποιο συγκεκριµένο ή για το σύνολο των ΑΕΑ  ο ανάδοχος µπορεί να υποδείξει 
διαφορετική µέθοδο επεξεργασίας, τελικής διάθεσης ή αξιοποίησης, εφόσον είναι σύµφωνη µε την κείµενη 
Νοµοθεσία (ΚΥΑ 146163/ 8-5-2012) και υποστηρίζεται από διεθνείς και Ελληνικές επιστηµονικές µελέτες. 
Για αυτές τις µεθόδους επεξεργασίας ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 24944/1159/2006, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και µπορούν να αποτελούν επιλογή πέραν των δύο 
προαναφεροµένων µεθόδων  
( αποστείρωση, αποτέφρωση) ( ΚΥΑ 146163/8-5-2012, παράγραφος 4.4 ). 

 Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε άλλη µέθοδος τελικής διάθεσης εκτός της αποτέφρωσης θα πρέπει να 
εγκριθεί από το Νοσοκοµείο. 

4. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να αναθέτει σε εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό τις 
εργασίες συλλογής-µεταφοράς και λοιπής διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. Το προσωπικό του 
αναδόχου που θα χειρίζεται τα ΕΑΥΜ στερεά & υγρά , καθ' όλα τα στάδια διαχείρισης αυτών, εντός και εκτός 
του Νοσοκοµείου, θα φέρει και θα χρησιµοποιεί όλα τα απαραίτητα για την ασφάλεια του Μέτρα Ατοµικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), τα οποία ορίζονται κατά περίσταση από την νοµοθεσία (ΚΥΑ 146163/8-5-2012). Στην 
αντίθετη περίπτωση η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. 

5.  Ο ανάδοχος θα παραλαµβάνει και θα ζυγίζει στον χώρο του Νοσοκοµείου σε ειδικά διαµορφωµένο φορτηγό 
αυτοκίνητο τα ΕΑΥΜ( ΚΥΑ 146163/8-5-2012). 

Το όχηµα µεταφοράς για τα ΕΑΥΜ θα πρέπει σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163/8-5-2012: 

• να είναι κλειστό ,  
• στεγανό,  
• να έχει δυνατότητα ψύξης < 8Ο C , 
• να µη φέρει µηχανισµό συµπίεσης ,  
• να φέρει κατάλληλη σήµανση µε το διεθνές σήµα κινδύνου,  
• να επιτρέπει ασφαλή µεταφορά ,  
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• να µπορεί να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται εύκολα και  
• να διαθέτει προϋποθέσεις για την ατοµική προστασία του οδηγού και των χειριστών των αποβλήτων. 

6. Η ζυγαριά της αναδόχου εταιρείας να είναι διακριβωµένη από τους αρµόδιους    
φορείς πιστοποίησης. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διακρίβωσης. 

7. Επιπλέον, η ανάδοχος εταιρεία µε την έναρξη της σύµβασης να καταθέσει στο νοσοκοµείο τα πιστοποιητικά 
που  αποδεικνύουν τον έλεγχο βαθµονόµησης των θερµοµέτρων, µανοµέτρων και λοιπού καταγραφικού 
εξοπλισµού.  

8. Μετά από τη ζύγιση των αποβλήτων θα συµπληρώνεται και θα υπογράφεται έντυπο αναγνώρισης για συλλογή 
και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο θα προσκοµίζει ο ανάδοχος. Η ανάδοχος εταιρεία 
υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις νόµιµες διαδικασίες που αφορούν τη συµπλήρωση του εντύπου 
“Αναγνώριση Αποβλήτων” προς το νοσοκοµείο, σύµφωνα µε την κατηγορία των αποβλήτων που 
µεταφέρονται ( ΚΥΑ υπ' αριθµ. 146163/1537/2012).Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκοµείου βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 

9. Ο ανάδοχος να διαθέτει προσωπικό για τη φόρτωση του εκάστοτε φορτίου που το Νοσοκοµείο θα παραδίδει 
από συγκεκριµένους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, άµεσα προσπελάσιµους. 

10.  Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίζει στο νοσοκοµείο τα δικαιολογητικά εκτέλεσης (βεβαίωση 
αποστείρωσης/αποτέφρωσης ΕΑΥΜ) των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων.  

11. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να τηρεί αναλυτικά µητρώο των αποβλήτων που επεξεργάστηκε, το οποίο 
φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Υποχρεούται επίσης να προσκοµίζει στο τέλος κάθε έτους 
(εφόσον της ζητηθούν) συνολικά στοιχεία για τα απόβλητα που διαχειρίστηκε κατά το προηγούµενο έτος, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στην ετήσια δήλωση παραγωγού αποβλήτων από το Νοσοκοµείο. 

12. Σε περίπτωση διασποράς των ΕΑΥΜ κατά τη συλλογή ή µεταφορά τους, ο µεταφορέας υποχρεούται να 
ειδοποιήσει άµεσα τηλεφωνικά το νοσοκοµείο. Ακολούθως ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 12 ωρών να 
κάνει έγγραφη αναφορά προς την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Υγείας και τη ∆ιεύθυνση 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας στα διοικητικά όρια των οποίων έλαβε χώρα το ατύχηµα.  

Στην αναφορά θα περιγράφεται: 

1. το συµβάν,  
2. οι συνθήκες που έγινε αυτό,  
3. οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις ,  
4. η τυχόν επιβάρυνση στην υγεία φυσικών προσώπων,  
5. η µέθοδος καθαρισµού της περιοχής ,  
6. ο τρόπος επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων που διασπάρθηκαν. 

Ο ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να καταθέσει στο Νοσοκοµείο σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση 
διασποράς του µεταφερόµενου φορτίου ξεχωριστά για κάθε κατηγορία αποβλήτων ( ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ). Για το 
σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτει επαρκή εξοπλισµό καθαρισµού και απολύµανσης που θα περιγράφεται στο αναλυτικό 
σχέδιο. 

13. Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να τηρεί την Αρχή της Εγγύτητας. Συγκεκριµένα µετά την παραλαβή των ΕΑΥΜ 
οφείλει να τα διαµετακοµίσει στην πλησιέστερη, στο Νοσοκοµείο, µονάδα τελικής διάθεσης ή εφ' όσον 
πρόκειται για µονάδα της αλλοδαπής και απαιτείται διασυνοριακή µεταφορά τηρείται σε κάθε περίπτωση η 
κείµενη νοµοθεσία. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Νοσοκοµείο το τρόπο 
µεταφοράς σε περίπτωση που απαιτηθεί διαφοροποίηση της διαδικασίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

14.  Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να έχει σύµβαση µε σύµβουλο ασφαλείας (ΣΑΜΕΕ), ο οποίος θα διαθέτει 
πιστοποιητικό κατάρτισης από την αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

15. Σε περιπτώσεις βλάβης, τακτικής ή έκτακτης συντήρησης του αποτεφρωτήρα ή άλλου εξοπλισµού της 
αποτέφρωσης ή της αποστείρωσης του αναδόχου, αυτός θα ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκοµείο και θα 
προβαίνει άµεσα σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες , προκειµένου να αποκατασταθούν οι βλάβες ή/ και η 
συντήρηση του εξοπλισµού κατά το τεχνικά εφικτό συντοµότερο χρόνο. Μέχρις ότου αποκατασταθεί η βλάβη 
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ή ολοκληρωθεί η συντήρηση του εξοπλισµού ο ανάδοχος θα συνεχίζει να παραλαµβάνει τα απόβλητα και θα 
τα αποθηκεύει σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης. 

16. Οι µονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό µηχανολογικό εξοπλισµό για την επεξεργασία των 
ΕΑΥΜ. Επιπρόσθετα θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό κλίβανο αποστείρωσης για την επεξεργασία των 
ΕΑΑΜ προκειµένου να µην παρεµποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης 
του βασικού εξοπλισµού.  

17. Το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου, ο οποίος αναλαµβάνει πλήρως 
την αστική ευθύνη του έργου. Να κατατεθεί το ασφαλιστήριο κάλυψης της αστικής ευθύνης που διαθέτει ο 
υποψήφιος για ζηµιές ή ατυχήµατα που θα προκληθούν από τυχόν παραλείψεις του, εντός και εκτός 
Υγειονοµικών Μονάδων. 

18. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΕΑΥΜ από την υγειονοµική µονάδα θα διεξάγει έλεγχο µε κατάλληλη 
συσκευή ανίχνευσης ραδιενέργειας (geiger). Η µέτρηση θα γίνεται µε µSv/h σύµφωνα µε την νοµοθεσία ΦΕΚ 
1958/Β/18-7-2014, άρθρο 3 παράγραφος 1 & άρθρο 4 παράγραφος 1 & 2. Για την αποδέσµευση επικίνδυνων 
αποβλήτων η µέγιστη τιµή του ρυθµού δόσης σε απόσταση 10 εκατοστών από την επιφάνεια του περιέκτη - 
συσκευασία, είναι µικρότερη ή ίση των 5 µSv/h. Η συσκευή ανίχνευσης της εταιρείας να είναι βαθµονοµηµένη  
από πρότυπο εργαστήριο και να κατατεθεί το πιστοποιητικό βαθµονόµησης σε ισχύ.  

19.  Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πληµµελώς (αποδεδειγµένα µε αναφορές, παρατηρήσεις κ.λ.π.), το 
νοσοκοµείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο, µε τις ανάλογες κυρώσεις. 

20. Για την ιχνηλασιµότητα των αποβλήτων ο ανάδοχος απαιτείται στην προσφορά του να συµπεριλαµβάνει τον 
τρόπο µε τον οποίο αυτή διασφαλίζεται. Αναλυτικότερα να εκδίδει στοιχεία ιχνηλασιµότητας σε δεδοµένη 
στιγµή ή και συγκεντρωτικά για τα διάφορα στάδια, από τη συλλογή έως την επεξεργασία και την τελική 
διάθεση των επεξεργασµένων ΕΑΑΜ-ΜΕΑ-ΑΕΑ. 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΑΥΜ  

1. Τα επικίνδυνα απόβλητα ΕΑΑΜ, µεταφέρονται στον προσωρινό χώρο αποθήκευσης συσκευασµένα σε 
Hospital Box ή εναλλακτικά σε περίπτωση έλλειψης προµήθειας Hospital Box τοποθετούνται σε 
επαναχρησιµοποιούµενους κάδους (δευτερογενείς περιέκτες), για τη σύννοµη και ασφαλή µεταφορά τους. Οι 
κάδοι για την εκτέλεση του έργου συλλογής-µεταφοράς θα διατίθενται από τον ανάδοχο, εφόσον ζητηθούν από 
το Νοσοκοµείο, δίχως πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση και θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη σήµανση.  

2. Οι πρωτογενείς περιέκτες συσκευασίας των αποβλήτων (σακούλες) καθώς και τα Hospital box διατίθενται  από 
το Νοσοκοµείο και δεν βαρύνουν τον ανάδοχο. 

3. Οι κάδοι θα είναι πιστοποιηµένοι κατά ADR. Να κατατεθούν επίσης και τα πιστοποιητικά ADR. 
4. Τα επικίνδυνα απόβλητα ΜΕΑ και ΑΕΑ στερεά µεταφέρονται στον προσωρινό χώρο αποθήκευσης 

συσκευασµένα σε Hospital Box. Ενώ τα υγρά επικίνδυνα απόβλητα ΜΕΑ και ΑΕΑ συλλέγονται σε 
πλαστικούς περιέκτες, πλην PVC, χωρητικότητας έως 20 λίτρα. 

5. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγµατοποιήσει την παραλαβή των αποβλήτων, µετά 
από επικοινωνία µε τους υπεύθυνους του Νοσοκοµείου. 

6. Η συχνότητα αποκοµιδής για τα ΜΕΑ & ΑΕΑ στερεής και υγρής µορφής προς αποτέφρωση θα είναι τρεις 
φορές την εβδοµάδα, και για τα ΕΑΑΜ προς αποστείρωση δύο φορές την εβδοµάδα.  

Όλα τα παραπάνω θα τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
(ΣΤΑΘΕΡΕΣ Ή ΚΙΝΗΤΕΣ) 

Για την εφαρµογή της µεθόδου ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τα προβλεπόµενα στην  ΚΥΑ 146163/8-5-2012  ΦΕΚ 
1537 “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων”. 

 

 

Συγκεκριµένα να κατατεθούν: 
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1. Πλήρη τεχνικά στοιχεία της µονάδας επεξεργασίας (διάγραµµα λειτουργίας της µονάδας µε αναφερόµενα τη 
θερµοκρασία, την πίεση, κλπ.) 

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει  να καταθέτει όποτε του ζητηθεί αντίγραφο καταγραφής όλων των παραµέτρων λειτουργίας 
του εξοπλισµού, σε κάθε κύκλο επεξεργασίας. 

3. Στοιχεία πιστοποιήσεων – ελέγχων, σχετικά µε την αποστειρωτική ικανότητα του εξοπλισµού επεξεργασίας 
ΕΑΑΜ που χρησιµοποιείται στην εγκατάσταση, από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς. Σε κάθε 
περίπτωση ο προτεινόµενος  εξοπλισµός επεξεργασίας των  ΕΑΑΜ θα πρέπει να χρησιµοποιεί ατµό για την 
αποστείρωση των ΕΑΑΜ και ο εξοπλισµός θα πρέπει να έχει σχεδιασθεί-πιστοποιηθεί ώστε να τηρεί το κατ΄ 
ελάχιστο επιθυµητό επίπεδο αποστείρωσης «επιπέδου ΙΙΙ», όπως αυτό προτείνεται από το State and Territorial 
Association on Alternative Technologies (STAATT) και υιοθετείται από την ΚΥΑ 146163/2012 (Κεφ. 4.3., 
Παράρτηµα Ι). 

4. Τα επεξεργασµένα (αποστειρωµένα) σε σταθερές µονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ µε κωδικό ΕΚΑ 190203, 
τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώµατος από το προσωπικό του αναδόχου. Εξωτερικά των 
υποδοχέων αυτών, εµφανώς και µε ανεξίτηλα γράµµατα αναγράφεται η φράση «Αποστειρωµένα ΕΑΑΜ», καθώς 
και η ονοµασία του φυσικού ή νοµικού προσώπου επεξεργασίας, η ονοµασία της ΥΜ και η ηµεροµηνία 
επεξεργασίας. Τα «Αποστειρωµένα ΕΑΑΜ», οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη µε ειδικό για το σκοπό αυτό 
όχηµα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα, σε κατάλληλο αδειοδοτηµένο χώρο (ΧΥΤΑ).  

5. Τα, επεξεργασµένα (αποστειρωµένα), θα πρέπει να συνοδεύονται µε έντυπο το οποίο θα αναφέρει όλα τα στοιχεία 
ιχνηλασιµότητας των φορτίων που µεταφέρονται από τον ανάδοχο στο φορέα υποδοχής (ΧΥΤΑ), έτσι ώστε να 
µπορεί να ζητηθεί από την Υ.Μ., βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας προς επεξεργασία µετά την 
αποστείρωση.  

6. Να κατατεθεί αντίγραφο ενός πρόσφατου συνοδευτικού εντύπου µεταφοράς επεξεργασµένων ΕΑΑΜ στο ΧΥΤΑ 
από όπου αποδεικνύεται η ιχνηλασιµότητα κάθε φορτίου. Επίσης να κατατεθεί αντίγραφο της Άδειας 
κυκλοφορίας, του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και του ΚΤΕΟ του οχήµατος µεταφοράς των ΕΑΑΜ. 

7. Οι Υπεύθυνοι ∆ιαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονοµικής Μονάδας (Υ.∆.Α.Υ.Μ)  µπορούν να διεξάγουν ελέγχους 
στην εγκατάσταση επεξεργασίας προκειµένου να διαπιστώνεται η ορθή διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων. 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 
(ΣΤΑΘΕΡΕΣ Ή ΚΙΝΗΤΕΣ) 

Για την εφαρµογή της µεθόδου θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 
την αποτέφρωση των αποβλήτων»(ΦΕΚ 759/Β/2005) και της ΚΥΑ 146163/8-5-2012  ΦΕΚ 1537 «Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων». 

Συγκεκριµένα να κατατεθούν: 

1. Πλήρη τεχνικά στοιχεία της µονάδας επεξεργασίας (διάγραµµα λειτουργίας της µονάδας µε αναφερόµενα τη 
θερµοκρασία αποτέφρωσης, οι αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, κλπ.). 

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει  να καταθέτει όποτε του ζητηθεί αντίγραφο καταγραφής όλων των παραµέτρων 
λειτουργίας του εξοπλισµού, σε κάθε κύκλο επεξεργασίας. 

3. Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά µε την αποτεφρωτική ικανότητα του εξοπλισµού επεξεργασίας 
ΜΕΑ-ΑΕΑ που χρησιµοποιείται στην εγκατάσταση, από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς και από τα 
οποία στοιχεία να προκύπτει η ορθή εκτέλεση της αποτέφρωσης.  

4. Τα υπολείµµατα της επεξεργασίας αποτέφρωσης θα πρέπει να διατίθενται σε νόµιµους αποδέκτες µε σχετικά 
συνοδευτικά έντυπα τα οποία θα πρέπει να αναφέρουν όλα τα στοιχεία ιχνηλασιµότητας των φορτίων που 
µεταφέρονται από τον ανάδοχο στο φορέα υποδοχής για τελική διάθεση.  

5. Να κατατεθεί αντίγραφο ενός πρόσφατου συνοδευτικού Εντύπου µεταφοράς επεξεργασµένων ΜΕΑ-ΑΕΑ στον 
τελικό αποδέκτη του, από όπου αποδεικνύεται η ιχνηλασιµότητα κάθε φορτίου που επεξεργάστηκε µε 
αποτέφρωση στην προτεινόµενη εγκατάσταση επεξεργασίας. 
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6. Οι Υπεύθυνοι ∆ιαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονοµικής Μονάδας (Υ.∆.Α.Υ.Μ)  µπορούν να διεξάγουν 
ελέγχους στην εγκατάσταση επεξεργασίας προκειµένου να διαπιστώνεται η ορθή διαδικασία διαχείρισης των 
αποβλήτων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΑ και ΑΕΑ ΣΤΕΡΕΑ 58.000 κιλά/έτος 120.640€ (2,08€/κιλό) 

+ 28.953,6(ΦΠΑ 24%) 
ΣΥΝΟΛΟ=149.593,6€ 

ΕΑΑΜ ΣΤΕΡΕΑ 61.000 κιλά/έτος 71.980€ (1,18€/κιλό) 
+17.275,2€ (ΦΠΑ 24%) 
ΣΥΝΟΛΟ=89.255,2€ 

ΥΓΡΑ ΑΕΑ&ΜΕΑ 17.000 κιλά/έτος 35.360€ (2,08€/κιλό) 
+8.486€(ΦΠΑ 24%) 
ΣΥΝΟΛΟ=43.846,4€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
227.980€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24% 
282.695,2€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 

 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δηµοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο µέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 
Received notice number 
2018/S 083-188804 
Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 
URL της ΕΕ 
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν 
υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει 
πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
(π.χ. παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσηµη ονοµασία: 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ 
Χώρα: 
Ελλάδα 
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων 
Type of procedure 
Open procedure 
 
Τίτλος: 
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός Άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τη συλλογή, µεταφορά και 
επεξεργασία των Ε.Α.Υ.Μ. 
 
Σύντοµη περιγραφή: 
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός Άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τη συλλογή, µεταφορά και 
επεξεργασία των Ε.Α.Υ.Μ. 
 
Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
(εάν υπάρχει): 
18/2018 
 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Επωνυµία: 
Οδός και αριθµός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
Ηλ. ταχ/µείο: 
Τηλέφωνο: 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας: 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 
προστατευόµενης απασχόλησης; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι 
εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής]; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
○ Άνευ αντικειµένου 
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
• Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας 
 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος µέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης από κοινού µε άλλους; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
• Μεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς 
φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία προµήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου: 
- 
Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να 
υποβάλει προσφορά: 
- 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα #1 
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• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης: 
Όνοµα 
Επώνυµο 
Ηµεροµηνία γέννησης 
Τόπος γέννησης 
Οδός και αριθµός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Ηλ. ταχ/µείο: 
Τηλέφωνο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 
 
 
Γ. Πληροφορίες σχετικά µε στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο µέρος V κατωτέρω; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα 
τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους,καθώς και το µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 
συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από τους ενδιαφερόµενους φορείς. Σηµειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να 
περιλαµβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού 
φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονοµικός φορέας µπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας, παρακαλείστε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε µία από τις 
σχετικές οντότητες. 
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίωνρίζεται ο οικονοµικός φορέας 
• (Το τµήµα συµπληρώνεται µόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα). 
 
∆. Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας. 
 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων υπεργολάβων: 
- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο µέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα 
τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων). 
 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 
Α. Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 
 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
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Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
∆ιαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού 
περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) 
ή του οικονοµικού φορέα. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
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❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για απάτη µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή 
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες. Υπάρχει τελεσίδικη 
απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες µε 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, 
σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 
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❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.  
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας µε 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
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- 
Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.  
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων µε καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 
εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
  
Β. Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
Καταβολή φόρων.  
Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία 
είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 
--- 
Ενεχόµενο ποσό 
- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση 
είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Α.Υ.Μ. : A.∆.18/2018 

❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισµού 
- 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 
--- 
Ενεχόµενο ποσό 
- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση 
είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισµού 
- 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
 
Γ. Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα. 
σύγκρουση συµφερόντων  
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού  
 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου.  
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του περιβαλλοντικού 
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη 
ή στα έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου; 
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του εργατικού δικαίου; 
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε πιστωτές; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
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περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας.  
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή.  
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
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- 
Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού 
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισµούς στο 
εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης 
Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική 
νοµοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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- 
Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση, παράσχει συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την 
συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εµπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούµενων εγγράφων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονοµικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
∆: Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού 
 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
Α. Καταλληλότητα 
α 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής  
Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο 
Είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί 
να οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
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- 
Εκδότης 
- 
Εγγραφή στο εµπορικό µητρώο 
Είναι εγγεγραµµένος στα εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί 
να οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Τεή και επαγγελµατική ικανότητα 
Γ. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Για τις συµβάσεις προµηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύµατα ελέγχου της ποιότητας 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα 
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 
οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
 
∆. Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
∆∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικήςδιαχείρισης 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν 
όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 

ΑΔΑ: 7ΖΦ84690ΩΖ-ΘΛΚ



EANΠ “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

51                                                      ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Α.Υ.Μ. : A.∆.18/2018 

❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. 
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν 
όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο οικονοµικός φορέας, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα µέρη II έως V ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο οικονοµικός φορέας, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά  
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 
[υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να 
υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική εφαρµογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 
δεύτερο εδάφιο της οδηγίαςν2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή 
τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο οικονοµικός φορέας δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ...[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα,όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθµός αναφοράς)]. 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ηµεροµηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 
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