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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

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

1.3. Κ.Υ.Α. αρίθμ. 487/2000 (ΦΕΚ 1219Β/04-10-2000) «Υγιεινή των τροφίμων σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

1.4. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 

Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012. 
1.5. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4412/2016 και ισχύει.  

1.6. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων. 

mailto:f.lampridou@paidon-agiasofia.gr
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1.7. Την υπ’ αρίθμ. Π1/2390/16-10-2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα τις Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗΣ.).  

1.8. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

1.9. Την με ΑΠ Π1/2390/16-10-2013(ΑΔΑ ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Τεχνικές Λεπτομέρειες και λειτουργίες του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

1.10. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία” 

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

1.12. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

1.13. Του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/09-08-2017) άρθρο 43 «Τροποποίηση του Ν. 

4412/2016 (Α΄14).  

1.14. Του ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  

1.15. Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017), Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν. 

4412/2016 (Α΄147).  

1.16. Του Ν. 4472/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν.4412/2016».  

1.17. Την ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

1.18. Την ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

 

 

2. Το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 4661/14-09-2016 Έγγραφο της Ε.Π.Υ., σχετικά με τη μη 

αρμοδιότητα της Ε.Π.Υ. να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 

4412/2016. 

3. Την υπ’ αρίθμ. 25/21/31-10-2018 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα 

Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 2018.   

4. Την υπ’ αρίθμ. 23/3/07-03-2019 Α.Δ.Σ. με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  

5. Την υπ’ αρίθμ. 16/14/01-07-2019 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του 

ΔΔΑΗΔ. (ΑΔΑΜ: 19REQ005491405) 

6. Ότι υπάρχει απόφαση ανάληψης δέσμευση στο ΚΑΕ 0846 (ΑΔΑ: 600246906-ΩΑΜ) 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την παροχή 

υπηρεσιών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

Διακήρυξης αυτής. 

2. Υπάρχει ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη της Διακήρυξης στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. (http://www.paidon-agiasofia.gr / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

http://www.paidon-agiasofia.gr/
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις ή 

Διακηρύξεις αντίστοιχα), με χρήση των Συστημικού Αριθμού: 79435. 

 

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 

μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 

προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 

 

 

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και τις προβλέψεις 

της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 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 6 του Ν. 4155/13 και του άρθρου 6 της 

ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της 

παρούσης. 

5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της 

διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης:  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημ/νία 

Αποστολής της 

προκήρυξης 

στην Υπηρεσία 

Επισήμων 

Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

Ημ/νία Ανάρτησης 

της Διακήρυξης 

στην Διαδικτυακή 

Πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. / 

ΚΗΜΔΗΣ / 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ: 

www.promitheus

.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

11/09/2019 16/09/2019 
07/10/2019 

ΏΡΑ 10:00π.μ 

11/10/2019 

ΏΡΑ: 13:00μμ 

18/10/2019     

ΏΡΑ        

10:00π.μ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής  

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά  

γ) Συνεταιρισμοί  

δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών 

 

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 25 του 

Ν.4412/2016, μπορούν να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 

σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Εφόσον τους ανατεθεί ωστόσο, η Αναθέτουσα 

Αρχή, δύναται να απαιτήσει να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο 

που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στη συνέχεια στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.  

7.1 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους 

σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 

του ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

7.1.1 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 Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γεν. Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου.  

7.1.2 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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

7.1.3 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

 Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα.  

 Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 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.  

7.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.  

7.3 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.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. 

 

 

8.1 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

8.2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

8.3 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

8.4 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

8.5 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

8.6 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως και μέσω της εφαρμογής που 

παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τον 

προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, αυτές παρέχονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 

60 και 67 του Ν. 4412/2016.  

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.  

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 

εξετάζονται.  

9. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις 

περί προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν.  

10. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την 

υπηρεσία. 

                                                                                        Ο  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ  

 

 

 

                                                                            ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ           

 

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

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

2.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

2.2 Τεχνική Προσφορά 

2.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

2.4 Τιμές 

2.5 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (Δεν απαιτείται)  

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση 

των Επικίνδυνων Αποβλήτων  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός 

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

ΚΩΔ. CPV 90524400-0 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL 30 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, από πλευράς τιμής 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΚ. 

ΣΤΗΝ Ε.Ε.  

11/09/2019 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗΔΗΣ 

16/09/2019 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΣΗΔΗΣ 

79435 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

07/10/2019 ΏΡΑ 10:00π.μ. 

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11/10/2019 ΄ΩΡΑ 13:00μ.μ. 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18/10/2019 ΏΡΑ 10:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην 

ηλεκτρονική δνση 

www.promitheus.gov.gr, ενώ τα έγγραφα 

που προβλέπεται από τη διακήρυξη  να 

κατατεθούν σε έντυπη μορφή, 

κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου, Θηβών & 

Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €280.250,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ OXI 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αρμόδιο Διαχειριστικό Τμήμα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 360 ημέρες 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά 

υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 

ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, 

στην ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και τα καθοριζόμενα στη παρούσα διακήρυξη.  

 

Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή, κατατίθενται στο πρωτόκολλο 

της Αναθέτουσας αρχής, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Οι οικονομικοί φορείς, καταθέτουν τα ανωτέρω, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο 

φάκελο ο οποίος θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη:  

 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«ΔΙΑΚ 25/2019 Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την 

Παροχή Υπηρεσιών για την Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων 

Αποβλήτων του Νοσοκομείου (CPV: 90524400-0) 

με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

από πλευράς τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης €280.250,00 πλέον Φ.Π.Α. για ένα 

έτος στα πλαίσια εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2018» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

18/10/2019 ΏΡΑ 10:00π.μ. 

 

Εσωτερικά θα υπάρχουν κατά περίπτωση δύο υποφάκελοι με τις ενδείξεις:  

 

α) «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και 

β) «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς»  

 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο 

απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 

τ.Β΄2677/21-10-2013). 

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

α) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 

η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

 

Αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 

άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.  

 

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.  

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των ΕΑΑΜ με τη μέθοδο της 

Αποστείρωσης .», εκτιμώμενης αξίας 95.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%. 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των ΜΕΑ με τη μέθοδο της 

Αποτέφρωσης.», εκτιμώμενης αξίας 185.250,00 πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα. 

 

 

2.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται:  

α) Εγγύηση συμμετοχής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 

β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 79 

του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017.  

γ) Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση και αναλόγως της νομικής μορφής του οικονομικού 
φορέα, επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία θα προκύπτουν με σαφήνεια 
ότι το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει το ΕΕΕΣ και τα λοιπά έγγραφα της υποβαλλόμενης 
προσφοράς, δεσμεύει με την υπογραφή του τον οικονομικό φορέα στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού (λχ ΠΣΚΟ εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, ΦΕΚ εκπροσώπησης, αντίστοιχη πράξη 
Διοικητικού Συμβουλίου κλπ). 
 

2.1.1 Αναφορικά με το ΕΕΕΣ η διαδικασία έχει ως εξής:  

 

Η αναθέτουσα αρχή:  

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία μέσα από την 

ιστοσελίδα «https://espdint.eprocurement.gov.gr/» το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη 

διακήρυξη.  

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 
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(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε 

κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.  

 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το 

πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς 

στη διακήρυξη (είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και τη διακήρυξη. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς 

προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό 

αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να 

παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, 

τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  

Σημειώνεται το εξής: 

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί 

«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual 

PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το 

οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το 

δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome,. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 

δ/σμου,οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με 

ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην 

διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf 

προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

 

 

2.1.2. Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά 

τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ: 

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και 

δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. 

 

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, 

αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να 

λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές 

πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

 

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων 

(λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν 

συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες 

που απαιτούνται. 

 

Το ΕΕΕΣ πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας της οικονομικής 

κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως 
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προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που 

υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ.  

Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς 

να αποδείξουν ότι: 

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να 

αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης· 

 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

  
2.2 Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική 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 οι τεχνικές προσφορές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Στον (υπο) φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι τα οποία 

θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή:  

 

α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση – 

παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια 

του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα).  

 

β) Τα κατατιθέμενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά 

και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές πρέπει να είναι πρωτότυπα 

ή να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο ή εκτυπώσεις 

από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική 

διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα 

υποβληθέντα στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών 
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εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄74/26-03-2014).  

Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και σε άλλη πλην της 

ελληνικής γλώσσα, με την επιφύλαξη να ζητηθούν από τον φορέα οι μεταφράσεις αυτών. 

Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος στο 

πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του 

Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του.  

 

γ) Δηλώσεις ψηφιακά υπογεγραμμένες με τις οποίες θα δηλώνεται ότι: 

i. Καλύπτονται οι  απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής χωρίς επιφύλαξη. 

ii. Καλύπτεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς που ορίζει η διακήρυξη.  

iii. Τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

 

δ) Δικαιολογητικά (εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές) 

i. Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές ή τους ειδικούς όρους της 

Διακήρυξης απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την 

τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης 

(π.χ. ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ), αυτά πρέπει 

να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. EN ISO 9000, EN ISO 

22000, EN ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.ΥΔ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – AE) και 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  

ii. Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον 

προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά 

έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα 

εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία 

να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς 

τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης 

μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation – EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης (M.L.A.).  

iii. Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση 

Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η 

συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις 

Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή 

από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.  

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf.  

Σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, προσκομίζονται και σε 

έντυπη μορφή δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, που δεν έχουν 
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εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται λ.χ. η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής ή βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε περισσότερους εκ του ενός συστημικούς αριθμούς 

της Διακήρυξη (εφόσον υπάρχουν), τα έντυπα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν μία 

μόνο φορά.  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 

προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  

 

 

2.3 Περιεχόμενα (υπό) 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 απόρριψης στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική 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 η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται 
κατωτέρω:  

 

2.4 Τιμές 

i. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ ανά είδος και σε αυτή θα περιλαμβάνεται η 
αξία των προσφερόμενων ειδών, η μεταφορά και η παράδοσή τους καθώς και οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, αλλά δεν θα περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

ii. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

iii. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, γίνεται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία, εφόσον 
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο 
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 
πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  

iv. Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται ανά είδος.  

v. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής 
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

vi. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη 
που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για 
κάθε μέρος απ’ αυτά. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην ανά είδος τιμή της 
οικονομικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.  

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





Διακήρυξη   25 /2019  Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 14 

viii. Στην οικονομική προσφορά οφείλει λαμβάνεται υπ’ όψιν η προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
Τιμές ανώτερες της προϋπολογισθείσες θα απορρίπτονται.  

ix. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους 

στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις 

περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που 

καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 

προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν.3918/2011, άρθρο 13, ΦΕΚ 31/τ.Αα΄/02-03-

2011). 

x. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον 
σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 
διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις 
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων 
προμηθειών.  

Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές 
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.  

xi. 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.  

xii. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 

Επισημαίνεται ότι :  

- 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.  

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 
όρους της  Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  

- Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της 
παρούσης, αποτελεί απαράβατο όρο και η μη αποδοχή του, συνεπάγεται την απόρριψη 
της προσφοράς.  

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο 
είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την 
σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν 

λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται. Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 

φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί 

λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.  

- Γίνονται δεκτές  προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για όλες 
τις κατηγορίες ειδών, ή για κάθε είδος χωριστά, ή για κάθε κατηγορία είδους χωριστά, 
αλλά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. 

- Για τη σύναψη της Σύμβασης, οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάσει τη τιμή, υπό τον όρο ότι το 
προσφερόμενο είδος, συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές της παρούσας.  
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2.6 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς επί τριακόσιες 

εξήντα (360) ημέρες από την επομένη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  

2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, 

κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 

συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

4. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το 

άρθρο 97 Ν. 4412/2016.  

 

3 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

α) Οι παραδόσεις των υπηρεσιών θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες των 
τμημάτων. Κατ’ αντιστοιχία οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις 
παραδόσεις.  
 
β) Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Προμηθευτή και οι ακόλουθες πληρωμές από 
τον Αγοραστή προς τον Προμηθευτή θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωμή θα γίνεται αφού 
προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 200 του 
Ν. 4412/2016.  
 
γ) Η εξόφληση θα γίνεται στο 100% της αξίας των παραδοτέων υλικών/υπηρεσιών, μετά την 
οριστική παραλαβή αυτών. Η παραλαβή θεωρείται οριστική έστω και τμηματική, εφόσον 
γίνει η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή η οποία θα ανταποκρίνεται στα συνοδευτικά 
έγγραφα, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τιμή όπως αυτή καθορίστηκε στην Σύμβαση.  
Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της υποβολής του/των 
τιμολογίου/ων και των λοιπών δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. 
 

4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (εφόσον ζητείται από τη διακήρυξη) 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό απαιτείται να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους 

και δείγματα σε ποσότητα απόλυτα επαρκή για σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική 

εξέταση ή πρακτική δοκιμασία, για όλα τα ζητούμενα μεγέθη και τύπους σύμφωνα με το 

α/α των ειδών της Διακήρυξης.  

Η κατάθεση θα γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, σε σφραγισμένο φάκελο. Ο φάκελος οφείλει να 

αναγράφει επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του υποψηφίου Αναδόχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού τον Αριθμό Φακέλου 

και τον συστημικό αριθμό  της διακήρυξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα του 

άρθρου 214 του Ν. 4412/2016.  
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5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την 
απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο όργανο της 
Αναθέτουσας αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Η Επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18/10/2019 και ώρα 10:00 πμ.  
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 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 «Δικαιολογητικά 
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.  

 

 

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση η Επιτροπή Διαχείρισης Διαγωνισμού (ΕΔΔ) 
προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης 
δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.  
Στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα:  
• Η αρμόδια ΕΔΔ, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, 

πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  
• 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.  
Επίσης κατά την κρίση της ζητά τα απαραίτητα δείγματα των προς προμήθεια αγαθών, όταν 
αυτό δεν ζητείται εξ αρχής της διακήρυξης.  
• Η αρμόδια ΕΔΔ συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό 
αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών.  
• Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο στάδιο αυτό, ορίζεται η ημερομηνία και 
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που 
δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής, 
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για 
την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργεια της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών.  
• Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης και των οικονομικών 
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προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, υπολογίζει τις τιμές των αποδεκτών 
προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης και συμπληρώνει το πρακτικό με τον 
σχετικό Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών (Πίνακας εν δυνάμει μειοδοτών). Η 
κατάταξη των προσφορών στον πίνακα αυτό γίνεται κατά αύξουσα σειρά.  
• Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών 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.  

• Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το 
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο 
του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με 
χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση  
• Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας σχετικής απόφασης 
για το ανωτέρω στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών 
ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων, 
ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει να υποβάλει 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήματος.  
• Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.  

• Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η 

Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα 

των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για 

τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή θα ελέγχει, εκτός των 

άλλων, την εγκυρότητα των υποβληθέντων πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας με κάθε πρόσφορο μέσο. 

• Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση 
τελικής απόφασης. 

• Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για τη λήψη 

απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα  

α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις – απαράβατους όρους 

της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ. 

β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ. 

γ. Το κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

δ. Έντυπα στοιχεία των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν εν 

όλω ή εν μέρει αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί 

ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ΄ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

ε. Οι οικονομικοί φορείς, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 

ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για την 

έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους. Η ειδοποίηση αυτή 
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πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως στο 

Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό 

ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το 

εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και 

το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση 

τυχόν ενστάσεων – προσφυγών. 

στ. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος σε όλους τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν παραδεκτές 

και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 

 

 

 Όταν ο οικονομικός φορέας ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο κεφάλαιο 7 του παρόντος 

Παραρτήματος. της παρούσας (σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.1 του Ν.4412/2016), η 

κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που προσφέρει την αμέσως πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 

κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα με την αμέσως πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας 

από τους οικονομικούς φορείς δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδές ή ανακριβές 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ή ο υπόχρεος προς τούτο οικονομικός 

φορέας δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του κεφαλαίου 7 του παρόντος 

Παραρτήματος της παρούσας, υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης με βάση τον Συγκριτικό Πίνακα του 
εγκεκριμένου πρακτικού της Επιτροπής και πριν την κοινοποίηση της απόφασης 
Κατακύρωσης στον ανάδοχο, η Αναθέτουσα καλεί τον πρώτο διαγωνιζόμενο στην κατάταξη 
του πίνακα αυτού (ο οποίος είναι και ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση δηλ. ο υποψήφιος ανάδοχος) εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δέκα (10), ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά µέσω 
του Συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε  σήμανση «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα µε το 
άρθρο 103 του ν. 4412/16.  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες 

δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 

έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή 

στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται 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 από την αρμόδια Ε∆∆, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Στους 

συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, µε μέριμνα της 

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 

µε χρήση του Συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα 

διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

αναδειχθέντα μειοδότη.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.  

Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η 

Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και 

νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε ξεχωριστή εισηγητική έκθεση 

γνωμοδοτεί / προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση του διαγωνισμού  

β) Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.  

 

Η Κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή θα ανακοινωθεί 

εγγράφως στο μειοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 105 Ν. 4412/2016.  

 

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

– μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Σ.Μ.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική 

γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που 

καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Διαγωνισμού μη συμπ. 

Φ.Π.Α. ή της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για τα είδη που προσφέρει.  

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 

υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που καθορίζουν τα έγγραφα 

της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την 

προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  

 Για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
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καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία πρέπει να καλύπτει το 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης, ισχύος 

έως την επιστροφή της στην Τράπεζα, επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων, από 

τους δύο συμβαλλόμενους.  

 Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στον εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Στους οικονομικούς φορείς παρέχεται η δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά 
των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν στη διαδικασία του διαγωνισμού έως 
και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις προσφυγές ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή.  

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 
από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου pdf 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια 
υπηρεσία.  

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, 

σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 

 

ΥΠΟΓΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδί 

Τ.Κ. 115 27 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... 

ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, 

μέχρι του ποσού των ………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… 

υπέρ της εταιρείας…………………………… με Α.Φ.Μ. ……………………… που 

εδρεύει …………………………… Τ.Κ. ………… (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 

όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της 

Υπηρεσίας σας για την ανάδειξη αναδόχου για την: παροχή υπηρεσιών για την 

«Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του 

Νοσοκομείου»  σύμφωνα με την υπ' αρ.  25/2019 διακήρυξή σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμαστε του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία 

θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την 

υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς 

οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα 

με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η 

καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 

ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί 

υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 

δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις 

….../……../……….. οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί 

με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και 

κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή 

σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 
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όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα 

μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΓΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... 

ΕΥΡΩ 
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, 

μέχρι του ποσού των ………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… 

υπέρ της εταιρείας…………………………… με Α.Φ.Μ. ……………………… που 

εδρεύει …………………………… Τ.Κ. ………… (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 

όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης στον 

διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας για την παροχή υπηρεσιών για την «Αποκομιδή, 

Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου»  
σύμφωνα με την υπ' αρ.  25/2019 διακήρυξή σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την εκτέλεση στης υπογραφείσας 

σύμβασης στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ 

Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμαστε του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία 

θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την 

υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς 

οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα 

με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η 

καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 

ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί 

υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 

δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις 

….../……../……….. οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί 

με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και 

κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή 

σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα 

μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 





Διακήρυξη   25 /2019  Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 24 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα προσφερόμενα είδη του πίνακα ειδών θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 

που επισυνάπτονται.  

 

 

 

 

 

ΕΙΔΗ Διαχείριση 

Εκτιμόμενη 

Ποσότητα 
Εκτίμηση 

Τιμής/kgr CPV ΚΑΕ 

Δαπάνη 

Πλέον ΦΠΑ 

ΕΑΑΜ Αποστείρωση 100.000kgr €0,95 90513300-9 0829 €95.000,00 

ΜΕΑ, ΑΕΑ 

Αποτέφρωση 

και κενούς 

περιέκτες για 

τα υγρά 

απόβλητα  

95.000kgr €1,95 90513300-9 0829 €185.250,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     €280.250,00 
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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΜΕΤΑ ΑΠΟ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

 

Τεχνικές προδιαγραφές  για τη Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, παροχής 

υπηρεσιών για την «Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του 

Νοσοκομείου», στα πλαίσια του Π.Π.Υ.Υ. 2018 

 
 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Π.Π.Υ.Υ: Πρόγραμμα Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας 

ΑΕΑ: Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα 

ΑΥΜ: Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων  

ΕΑΑΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά  

ΕΑΥΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων  

ΕΔΑΥΜ: Επιτροπή Διαχείρισης ΑΥΜ  

ΕΕΠΑ: Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων 

ΕΚΔΑΥΜ: Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 

ΜΕΑ: Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα 

ΣΕΔΑ: Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

ΧΥΤΑ : Χώρος Υγειονομικής Ταφής  Αποβλήτων 

ΥΔΑΥΜ: Υπεύθυνος Διαχείρισης ΑΥΜ  

ΥΜ: Υγειονομική Μονάδα  

ΥΠΕΚΑ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

 

Σχετική Νομοθεσία 

1. ΚΥΑ 146163/2012(ΦΕΚ 1537/2012)  «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

Ιατρικών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» 

2. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/16.10.86) «Για την προστασία του 

περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και το Ν. 4014/2011. 

3. ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ τ.Β΄ 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και 

περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του 

συμβουλίου της 12
ης

 Δεκεμβρίου 1991.Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 

19396/1545/1997 κοινής υπουργικής απόφασης Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β604). 

4. ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ τ. Β΄ 791/30.6.2006)»Έγκριση Γενικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική 

απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων κλπ» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 

(παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18
ης

 Μαρτίου 1991» 

5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 14
ης

 Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. 

6. Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ τ. Α΄ 58/15.4.94) «Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας 

για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικινδύνων  αποβλήτων και της 

επεξεργασίας τους» 

7. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) σύμφωνα με το Παράρτημα της 

απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 

2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. 

8. ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ τ. Β’ 759/6.6.2005) «Μέτρα και όροι για τη 

πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την 

αποτέφρωση των αποβλήτων» 
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9. ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ τ. Β’ 287/2.3.2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού 

Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 

(παρ.Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι 

και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ»(Β’ 383) και 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 

91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18
ης

 Μαρτίου 1991.Τροποποίηση της 

υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και 

περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ...κλπ»(Β’ 383) και της 

υπ’ αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων...κλπ»(Β’ 791). 

10. ΚΥΑ 19403/1388/08 (ΦΕΚ τ. Β’ 781/2.5.2008) «Τροποποίηση του π.δ. 

104/1999 (Α’ 113) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2003/28/ΕΚ της Επιτροπής της 7
ης

 Απριλίου 2003, της Οδηγίας 2004/111/ΕΚ 

της Επιτροπής της 9
ης

 Δεκεμβρίου 2004 και της Οδηγίας 2006/89/ΕΚ της 

Επιτροπής της 3
ης

 Νοεμβρίου 2006 για την τέταρτη, Πέμπτη και έκτη 

προσαρμογή αντίστοιχα, στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ του 

Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 

με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων» 

11. ΚΥΑ 43942/4026 (ΦΕΚ2992/Β΄/19/09/2016) «Οργάνωση και λειτουργία 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α΄24) 

12. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24/13.02.12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-

Εναρμόνιση με την οδηγία2008/99/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 

13. Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων του Γ.Π.Ν. 

Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

1)Σύμφωνα με το ανωτέρω (1) σχετικό το Νοσοκομείο καθίσταται παραγωγός και 

κάτοχος Επικίνδυνων  Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά  (ΕΑΑΜ), Μικτά Επικίνδυνα 

Απόβλητα (ΜΕΑ), Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ). Ειδικά  Ρεύματα Αποβλήτων 

(ΕΡΑ)  στερεά και υγρά όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στους Πίνακες 

2 και 3 του Παραρτήματος 1 του (1) σχετικού και σύμφωνα με το κεφ. 18 του (7) σχετικού, 

ο δε Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τη διαχείριση έως την τελική διάθεση των 

ΕΑΑΜ/ΜΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 4 §2.β του (1) και το άρθρο 10 §α του (3).Το έργο της 

διαχείρισης των ΕΙΑ καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Ιατρικών 

Αποβλήτων του Νοσοκομείου (13) . 

Η τιμολόγηση του έργου θα γίνεται βάση του βάρους των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ 

 

Εκτιμώμενη συνολική ποσότητα ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ κατ’ έτος:195.00kg 

Ειδικότερα: α) ΕΑΑΜ:100.000kg,  β) ΜΕΑ, ΑΕΑ:95.000kg 

Η εκτιμώμενη ποσότητα είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 

   

   2) Για την επεξεργασία των Επικινδύνων Αποβλήτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

κεφάλαιο 4 και στο Υποπαράρτημα Ι της ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Ειδικότερα για τα ΕΑΑΜ,ΜΕΑ και ΑΕΑ οι βασικές διαθέσιμες τεχνολογίες 

επεξεργασίας των, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 Τεχνολογίες Αποτέφρωσης και 

 Τεχνολογίες Αποστείρωσης. 

 

 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης από ανώτερη αρχή (Α' ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ) ή διεξαγωγής κεντρικού διαγωνισμού για τη διαχείριση των 
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ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ με τιμή μικρότερη από αυτή που θα κατοχυρωθεί από τον 

παρόν διαγωνισμό τότε αυτοδίκαια λύεται η σύμβαση χωρίς καμία αποζημίωση από 

την πλευρά του Νοσοκομείου είτε αφορά την αποτέφρωση είτε την αποστείρωση ή 

και τις δυο μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων. 

 

Α.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

Α1.ΓΕΝΙΚΑ 

 

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

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο όπου θα 

γίνει αυτή, ώστε αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα (τα απόβλητα των οποίων η 

μορφή αποκλείει την οποιαδήποτε επαναχρησιμοποίηση και δε δημιουργεί 

πρόβλημα αισθητικής),  γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της 

αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση του όγκου τους. 

• Τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστείρωση θα 

πρέπει να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που 

δε θα δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

• Οι σταθερές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτουν ειδικές 

εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ οι οποίες θα βρίσκονται εντός 

κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου. 

• Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και 

των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 

1275−99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276−98. 

• Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης 

γίνονται από εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου 

που ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ EN ISO 11138.01. 

Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο ΙΙΙ όπως προτείνεται από το 

State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των 

ΗΠΑ. 

• Για τις βλαστικές μορφές βακτηρίων (vegetative bacteria), τους μύκητες 

(fungi), τους λιπόφιλους/υδρόφιλους ιούς (lipophilic/hydrophilic viruses), τα 

παράσιτα (parasites) και τα μυκοβακτήρια (mycobacteria), η αποστείρωση 

πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδα 6 log10 μεγαλύτερα (99,9999% μείωση). 

• Για τα σπόρια των B. stearothermophilus και B. subtilis η αποστείρωση πρέπει 

να επιτυγχάνεται σε επίπεδα 4 log10 ή μεγαλύτερα (99,99% μείωση). 

Οι βιολογικοί δείκτες που θα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας 

της χρησιμοποιούμενης μεθόδου σε κάθε κύκλο επεξεργασίας αποστείρωσης, θα πρέπει να 

ακολουθούν τα προβλεπόμενα στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ αρ. 11138/07 (τεύχη 01− 

05). 

 

 

 

Α2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Ο υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό,  νομικό πρόσωπο, κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών, 

παραλαμβάνει τα ΕΑΑΜ από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των ΥΜ 
(ψυκτικούς θαλάμους), παρουσία μέλους ή μελών επιτροπής παράδοσης που ορίζεται από 

την ΥΜ. 

2. Η συχνότητα φόρτωσης των ΕΑΑΜ, από τον ψυκτικό θάλαμο προσωρινής φύλαξης 

ΕΑΑΜ κάθε ΥΜ, θα γίνεται καθημερινά από την ΥΜ,  πάντα κατά το πρωινό ωράριο και 

πάντα θα συλλέγεται το σύνολο των ΕΑΑΜ που βρίσκονται στον ψυκτικό θάλαμο. Σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 146163/2012. Ο 
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ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιημένους τροχήλατους ειδικούς κάδους δευτερογενούς 

συσκευασίας των ΕΑΑΜ για την σύννομη και ασφαλή οδική μεταφορά των αποβλήτων 

εκτός Υ.Μ. Τα απόβλητα θα συσκευάζονται από την Υ.Μ αρχικά σε κατάλληλους 

πρωτογενείς(μόνο σακούλα) περιέκτες και οι κάδοι (δευτερογενείς περιέκτες), θα 

διατίθενται για την εκτέλεση του έργου συλλογής - μεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως 

πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Σύμφωνα με το Κεφ. 1.2.1 του Παραρτήματος Ι της 

ΚΥΑ 146163, αυτά τα μέσα συσκευασίας μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, εφόσον 

έχουν υποστεί σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση, με πιστοποίηση από την 

εγκατάσταση παραλαβής, πριν την επαναχρησιμοποίησή τους. Να κατατεθούν οι 

πιστοποιήσεις των κάδων και των απολυμαντικών υγρών. 

Σε ειδικές περιπτώσεις (αργίες, αυξημένη ποσότητα ΕΑΑΜ κλπ) μπορεί να απαιτηθεί 

συχνότερη αποκομιδή των ΕΑΑΜ κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης η οποία θα 

τεκμηριώνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ αναδόχου και ΥΔΑΥΜ. 

3. Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική πιστοποιημένη (απαιτείται ετήσια πιστοποίηση από 

διαπιστευμένο φορέα και η κατάθεση του ισχύοντος Πιστοποιητικού) φορητή ζυγαριά που 

θα διαθέτει ο ανάδοχος. Η ζύγιση των ΕΑΑΜ γίνεται από τον ανάδοχο παρουσία του 

ΥΔΑΥΜ ή μέλους της επιτροπής παράδοσης που ορίζεται από την ΥΜ και τα στοιχεία της 

ζύγισης θα καταγράφονται στο συνοδευτικό Έντυπο Αναγνώρισης του Κεφ. 6. του 

Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163. 

4. Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου ή στο τέλος κάθε μήνα 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία πραγματοποίησης των δρομολογίων, κατόπιν 

συνεννόησης. 

5. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΕΑΑΜ θα διεξάγει έλεγχο των συσκευασιών με 

πιστοποιημένη κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Σε περίπτωση που 

βρεθεί χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων 

(ραδιενέργεια κιβωτίου >3X ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται 

και παραμένει στην ΥΜ, μέχρι απομείωσης του φορτίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από 

την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Να κατατεθεί η σχετική πιστοποίηση της 

συσκευής.  

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη συλλογή και μεταφορά των ΕΑΑΜ στο εσωτερικό 

της χώρας, να προβαίνει στην κατάλληλη συσκευασία και σήμανση, σύμφωνα με το 

άρθρο 17 του Ν. 4042/2012 και όπως εξειδικεύεται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 146163/2012.  

         7. Ο υπεύθυνος αποθήκευσης και ο μεταφορέας των ΕΑΑΜ της ΥΜ         

     συμπληρώνουν τα στοιχεία του Εντύπου αναγνώρισης (παράγραφος 6.2 Παρ/τήμα Ι .της 

ΚΥΑ 146163/2012) για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» που 

   συνοδεύει τα ΕΑΑΜ σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού     

χώρου, (άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012) που τους αφορούν, σε τέσσερα  (4) αντίγραφα. Ένα 

αντίγραφο παραμένει στην Υ.Μ. προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωτέρω διαδικασία και ο 

μεταφορέας παραλαμβάνει τα τρία αντίγραφα τα οποία θα συμπληρωθούν και θα υπογραφούν 

από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΑΜ. Ένα από τα υπογεγραμμένα 

αντίγραφα επιστρέφεται στον υπεύθυνο αποθήκευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

ΚΥΑ 146163/2012 Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 6. Η συμπλήρωση του εντύπου αναγνώρισης 

αποτελεί υποχρέωση και του αποδέκτη των αποβλήτων, όπως προβλέπεται στις Γενικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές της ΚΥΑ 146163/2012 και το Κεφ. 6 του Παραρτήματος αυτής.  

8.  Ο υποψήφιος ανάδοχος, πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Μητρώο των φορέων 

διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με το εδάφιο 3 της παρ. Γ του άρθρου 7 της 

κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 όπως ισχύει. Προσκόμιση αποδεικτικού 

εγγραφής στο μητρώο διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. 

       9. Ο υποψήφιος ανάδοχος να προσκομίσει αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό    

     Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. 
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  10. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει την απαιτούμενη διαπεριφερειακή 

άδεια συλλογής και μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163/2012, η οποία 

εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 36 του ν.4042/2012, 

στην οποία θα περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα 

εκτελεστεί το έργο. 

  11. Ο υποψήφιος ανάδοχος  υποχρεούται να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 20 του 

Ν. 4042/2012. Το περιεχόμενο του μητρώου αυτού καθορίζεται στις Γενικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ 146163/2012. 

  12. Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ, υποχρεούται να καταθέσει 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά υπογεγραμμένη (σε περίπτωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού) 

ή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (σε περίπτωση μη-ηλεκτρονικού διαγωνισμού), 

στην οποία θα αναγράφεται ότι: δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ 

που παράγονται την ΥΜ, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012 και ότι διαθέτει 

το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό και τον απαιτούμενο αριθμό οχημάτων.  

   13. Ο  υποψήφιος ανάδοχος  για τα ΕΑΑΜ που προορίζονται για ή έχουν υποστεί 

αποστείρωση να διαθέτει άδεια από την οικεία Περιφέρεια ή το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, ανάλογα την ισχύουσα νομοθεσία και την μεταφορά που θα εκτελείται. Η 

Άδεια να προσδιορίζει με σαφήνεια την έκαστη συγκεκριμένη δραστηριότητα μεταφοράς 

που προτείνεται να εκτελείται (περιγραφή  αποβλήτων που θα μεταφέρονται, 

εγκατάσταση/σεις παραλαβής των αποβλήτων, εγκατάσταση/σεις παράδοσης των 

αποβλήτων, κωδικός ΕΚΑ, προσδιορισμός του απόβλητου κλπ) 

   14. Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής – μεταφοράς των ΕΑΑΜ, θα πρέπει να 

διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, ISO 14001 και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001.  

   15. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον 

φορτηγά ψυγεία μεταφοράς ΕΑΑΜ, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, 

έχουν δυνατότητα ψύξης <8°C και  ότι τα οχήματα αυτά πληρούν το σύνολο των 

απαιτήσεων – τεχνικών προδιαγραφών του Κεφ. 2.2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 

146163/2012. Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΑΜ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια 

κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 

«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής 

– μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από 

την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948), στην οποία σαφώς να αναφέρεται η χρήση 

τους για μεταφορά μολυσματικών αποβλήτων, καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR 

και ATP. Επίσης ο ανάδοχος να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε όχημα φέρει κατάλληλη 

σήμανση και εξοπλισμό (όπως κατάλληλες συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό 

γιλέκο), να εφοδιάζει τη μεταφορική μονάδα με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η 

ADR (όπως έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος).  

16. Ο υποψήφιος ανάδοχος να δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο 

πιστοποιημένα κατά ADR και ATP φορτηγά ψυγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

(αναφέροντας τους αριθμούς κυκλοφορίας των συγκεκριμένων οχημάτων που προτείνονται 

να χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της μεταφοράς των ΕΑΑΜ από τις ΥΜ. Σε 

περίπτωση που απαιτούνται πάνω από δύο οχήματα για την εκτέλεση του έργου, θα 

αναφέρονται και τα στοιχεία αυτών των πρόσθετων οχημάτων. Να κατατεθούν οι άδειες 

κυκλοφορίας, οι πιστοποιήσεις ADR και ATP, το ΚΤΕΟ και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

όλων των οχημάτων που προτείνονται να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με το ΦΕΚ 948 

Β/22-5-2008 και την απόφαση με αριθμό Πρωτ. Α3/28216/2567 από 21-5-2009, καθώς και 

οι ασφάλειες και ΚΤΕΟ αυτών σε ισχύ. 

17. Ο υποψήφιος ανάδοχος να δεσμεύεται ότι διαθέτει δύο κατ’ ελάχιστον οδηγούς. 

Να εξασφαλίζει ότι ο εκάστοτε οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά είναι κάτοχος ισχύοντος 

πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλών 

για την ασφαλή μεταφορά των ΕΑΑΜ. Σε περίπτωση που απαιτούνται πάνω από δύο 
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οδηγοί οχήματα για την εκτέλεση του έργου, θα αναφέρονται και τα στοιχεία αυτών των 

πρόσθετων οδηγών. Να κατατεθούν πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR 

και άδειες οδήγησης των οδηγών, καθώς και αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την 

εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ, κατατεθειμένος Πίνακας Προσωπικού με 

ειδικότητα και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). 

18. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αναδόχου μεταφοράς ΕΑΑΜ με  ασφαλιστική 

εταιρεία για ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το 

περιβάλλον και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την 

ΚΥΑ 13588/725/2006 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

Στο ασφαλιστήριο να αναφέρονται τα οχήματα μεταφοράς, η κατηγορία αποβλήτων που 

μεταφέρονται, οι γεωγραφικές περιοχές και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας που 

καλύπτονται. Το Ασφαλιστήριο θα καλύπτει όλα τα στάδια μεταφοράς - διαχείρισης των 

ΕΑΥΜ. Οι ΥΜ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του αναδόχου, ο οποίος 

αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. 

19. Σύμβαση του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ με πιστοποιημένο 

Σύμβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα 

με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B') και την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 

και όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3 της ADR (Accord European Relatif aux Transport 

International des Marchandises Dangereuses par Route-Διεθνής Συνθήκη Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Υλικών Οδικώς). 

 20. Ο υποψήφιος ανάδοχος να προσκομίσει στοιχεία αξιοπιστίας που αφορούν 

συγκεκριμένα το νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ, από τα οποία να 

τεκμηριώνεται η τεχνική επάρκεια και αξιοπιστία των μέσων και του προσωπικού που 

αυτός διαθέτει. Να κατατεθούν πιστά αντίγραφα της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης 

μεταφοράς του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ των προηγούμενων 2 ετών, 

όπου αναφέρονται αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των ΕΑΑΜ που μεταφέρθηκαν 

από αυτόν. Από τα κατατεθειμένα στοιχεία θα πρέπει να διασφαλίζεται η ΥΜ σχετικά με 

την μακροχρόνια εμπειρία, την τεχνική ικανότητα και την αξιοπιστία του νόμιμου κατόχου 

της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ, στην εκτέλεση ανάλογου ποσοτικού και οικονομικού 

μεγέθους Έργων. 

21. Βεβαίωση αποδέκτη ή Σύμβαση σε ισχύ της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας 

επεξεργασίας ΕΑΑΜ, από όπου αποδεικνύεται ότι αυτή δέχεται προς επεξεργασία τα εν 

λόγω απόβλητα της ΥΜ, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΕΑΑΜ. 

22. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). 

23. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας της μονάδας 

επεξεργασίας ΕΑΑΜ σε ισχύ. 

24. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση ότι υπάρχει 

πρόβλεψη αποθήκευσης των προς επεξεργασία αποβλήτων, για 5 ημέρες σε θερμοκρασία 

≤5οC σε κατάλληλους χώρους (ψυκτικούς θαλάμους) ή για 30 ημέρες σε θερμοκρασία 0οC 

(στις παραπάνω ημέρες συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες αποθήκευσης στην ΥΜ),  είτε 

λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας επεξεργασίας, είτε λόγω 

αναγκαίων εργασιών συντήρησης. 

25. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει 

να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για την επεξεργασία Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), καθώς και για την τυχόν μεταφορά των 

επεξεργαζόμενων ΕΑΑΜ. 

26. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη τεχνικά στοιχεία της 

εγκατάστασης επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, δηλαδή:  

α) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) από όπου προκύπτει η περιγραφή του εξοπλισμού 

επεξεργασίας των αποβλήτων που χρησιμοποιείται στην προτεινόμενη εγκατάσταση 
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επεξεργασίας ΕΑΑΜ, η μεθοδολογία επεξεργασίας που ακολουθείται και η 

αποτελεσματικότητα - καταλληλόλητα αυτής για την κατηγορία των ΕΑΑΜ. 

β) Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των Προτύπων 

που αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 και 

Πιστοποιήσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του εξοπλισμού στη χώρα εγκατάστασης 

αυτού. 

Σε περίπτωση που πρόκειται για εγκατάσταση αποστείρωσης ΕΑΑΜ, θα πρέπει 

επιπλέον να κατατεθούν: 

(i) Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την αποστειρωτική ικανότητα 

του εξοπλισμού επεξεργασίας ΕΑΑΜ που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση, από 

έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς και από τα οποία στοιχεία να προκύπτει το 

επίπεδο αποστείρωσης που έχει σχεδιασθεί - πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του 

εξοπλισμού και πιστοποιημένα συνεχίζει να τηρείται στην προτεινόμενη εγκατάσταση 

επεξεργασίας ΕΑΑΜ.  

Σε κάθε περίπτωση ο προτεινόμενος εξοπλισμός επεξεργασίας ΕΑΑΜ 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). 

 (ii) Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου ότι ο εξοπλισμός επεξεργασίας 

αποστείρωσης ΕΑΑΜ που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση πληροί τα Πρότυπα 

ΕΛΟΤ 12740/00 και 12347-98, τα οποία Πρότυπα λαμβάνονται υπόψη στην ΚΥΑ 

146163/2012.  

 (iii) Στοιχεία σχετικά με την Πιστοποίηση των βιολογικών δεικτών που 

χρησιμοποιούνται σε κάθε κύκλο επεξεργασίας αποστείρωσης των ΕΑΑΜ για τον τακτικό 

καθημερινό έλεγχο στην προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΑΜ για την τήρηση 

των Προτύπων του ΕΛΟΤ 11138 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 146163/2012.  

Επίσης να κατατεθούν τα Επιστημονικά προσόντα (πτυχίο – δίπλωμα με τίτλο 

σπουδών, άδεια ή εγγραφή για την άσκηση του ειδικού επαγγέλματος, πρόσληψη ΟΑΕΔ, 

Πίνακας Προσωπικού με αναφορά στην ειδικότητα, ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου και 

αποδείξεις πληρωμής τελευταίου τριμήνου τυχόν πρόσθετου Ασφαλιστικού Φορέα) του 

υπευθύνου προσωπικού που απασχολείται με την επίβλεψη της προτεινόμενης 

εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΑΜ, από τα οποία προσόντα να προκύπτει η νομιμότητα 

αυτού για την άσκηση αυτών των καθηκόντων. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού με 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών, αντίστοιχα ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα  

Επιστημονικά προσόντα (πτυχίο – δίπλωμα με τίτλο σπουδών, άδεια ή εγγραφή για την 

άσκηση του ειδικού επαγγέλματος, σύμβαση σχέσης εργασίας με αναφορά στην ειδικότητα 

- εργασίες, αποπληρωμή ασφαλιστικών εισφορών τελευταίου τριμήνου του συμβασιούχου 

και αποδείξεις πληρωμής τελευταίου τριμήνου των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

συμβασιούχου από την ανάδοχο. 

Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα λειτουργίας της 

μονάδας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, το κενό, οι αποδεκτοί τύποι 

συσκευασίας, ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία επεξεργασίας, η 

αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το μέγιστο φορτίο ανά κύκλο 

επεξεργασίας, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από την ΚΥΑ 24944/1159/2006) όπως 

εκάστοτε ισχύει και την ΚΥΑ 146163/2012.  

Η εγκατάσταση επεξεργασίας του αναδόχου θα πρέπει να στελεχώνεται από το αναγκαίο 

και εξειδικευμένο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, ώστε να 

λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Να 

κατατεθεί ο επίσημος Πίνακας προσωπικού με όλες τις ειδικότητες, που κατατέθηκε στην 

Επιθεώρηση Εργασίας μαζί με τα ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου από όπου αποδεικνύεται 

η επάρκεια του απασχολουμένου προσωπικού στην εγκατάσταση επεξεργασίας. 
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27. Ο υποψήφιος ανάδοχος να προσκομίσει στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένα το 

νόμιμο κάτοχο της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, από τα 

οποία να τεκμηριώνεται η επάρκεια των μέσων και του προσωπικού που αυτός διαθέτει.  

28. Ο ανάδοχος να τεμαχίζει τα απόβλητα στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει η 

αποστείρωση, ώστε αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα και ακολουθώντας τους όρους της 

ΑΕΠΟ που διαθέτει η εγκατάσταση επεξεργασίας. Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί 

επεξεργασία είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα αστικά στερεά απόβλητα και 

διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με Κωδικό ΕΚΑ 190203.  

29. Η επεξεργασία αποστείρωσης των αποβλήτων να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες 

θερμοκρασίας και πίεσης και για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου και να επιτυγχάνεται το υιοθετημένο από την ΚΥΑ 

146163/2012 επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης, το οποίο είναι το επίπεδο ΙΙΙ, όπως 

προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies 

(STAATT) των ΗΠΑ (Κεφάλαιο 4.3.1. του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012).  

30. Οι βιολογικοί δείκτες που θα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας της χρησιμοποιούμενης μεθόδου πρέπει να ακολουθούν τα 

προβλεπόμενα στη σειρά  Προτύπων του ΕΛΟΤ αρ. 11138/07 (τεύχη  01−05) αλλά και το  

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12740 το οποίο σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 θα πρέπει να 

ακολουθείται κατά τις διαδικασίες αποστείρωσης.  

31. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει καταγραφικά συστήματα μέτρησης και 

ελέγχου όλων των λειτουργιών (π.χ. θερμόμετρα, μανόμετρα πίεσης και κενού κ.α.), για 

την συνεχή καταγραφή – εκτύπωση της θερμοκρασίας, της πίεσης, του κενού, του  χρόνου 

και γενικά των παραμέτρων της διαδικασίας της αποστείρωσης. Να εκδίδεται αναλυτική 

εκτύπωση σε κάθε κύκλο επεξεργασίας της καταγραφής όλων των παραμέτρων λειτουργίας 

του κύκλου αποστείρωσης, η οποία εκτύπωση θα διατηρείται στο αρχείο της εγκατάστασης 

ώστε να δύναται να ελεγχθεί από την Υ.Μ. Επίσης,  οφείλει  να  τηρεί  μητρώο,  σύμφωνα  

με  τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος Ι και της παρ. 2 του Άρθρου 11 

της ΚΥΑ 146163/2012. Να κατατεθεί αντίγραφο ενός ενδεικτικού καταγραφικού που 

εκδόθηκε από τον εξοπλισμό επεξεργασίας, και αφορά ένα πρόσφατο κύκλο αποστείρωσης 

ΕΑΑΜ που εκτελέστηκε στην προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας αποστείρωσης των 

ΕΑΑΜ. 

32. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης, θα πρέπει να πραγματοποιεί  

ετήσιο έλεγχο διακρίβωσης των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού 

εξοπλισμού ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά ή/και τα Ελληνικά σχετικά Πρότυπα. Να 

κατατεθούν τα σχετικά σε ισχύ πιστοποιητικά των οργάνων μέτρησης και καταγραφής του 

εξοπλισμού επεξεργασίας.  

33. Σε περίπτωση βλάβης του βασικού αποστειρωτικού εξοπλισμού, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να διαχειριστεί την επεξεργασία των ΕΑΑΜ με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει 

την ΥΜ κατά οιονδήποτε τρόπο και δεν θα παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της 

διαχείρισης των αποβλήτων. 

34. 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. Τα επεξεργασμένα 

ΕΑΑΜ που θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο (ΧΥΤΑ) θα πρέπει να 

συνοδεύονται με συνοδευτικό Έντυπο το οποίο θα αναφέρει όλα τα στοιχεία 

ιχνηλασιμότητας των φορτίων που μεταφέρονται από τον ανάδοχο στο φορέα υποδοχής 

για τελική διάθεση των αποστειρωμένων αποβλήτων (ΧΥΤΑ), έτσι ώστε να μπορεί να 
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ζητηθεί από την Υ.Μ., βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας προς επεξεργασία 

μετά την αποστείρωση, ως επίσης σχετικό έντυπο ιχνηλασιμότητας διάθεσης του τελικού 

προϊόντος. Να κατατεθεί αντίγραφο ενός πρόσφατου συνοδευτικού Εντύπου μεταφοράς 

επεξεργασμένων ΕΑΑΜ στο ΧΥΤΑ από όπου αποδεικνύεται η ιχνηλασιμότητα κάθε 

φορτίου που επεξεργάστηκε με αποστείρωση στην προτεινόμενη εγκατάσταση 

επεξεργασίας αποστείρωσης των ΕΑΑΜ. Επίσης να κατατεθεί αντίγραφο της Άδειας 

κυκλοφορίας, του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και του ΚΤΕΟ του οχήματος μεταφοράς των 

ΕΑΑΜ. 

35. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την Ετήσια Έκθεση 

Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) για όλα τα είδη των αποβλήτων που τυχόν παρήγαγε το 

προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον η δραστηριότητα 

υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επιπλέον, να κατατεθεί αντίγραφο της ετήσιας 

Έκθεσης συλλογής – μεταφοράς των επεξεργασμένων (αποστειρωμένων) ΕΑΑΜ και από 

τα στοιχεία αυτής να τεκμηριώνεται η νόμιμη τελική διάθεση των επεξεργασμένων 

αποβλήτων.   

36. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην προβαίνει σε ανάμειξη επικίνδυνων με μη 

επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4042/2012. 

37. Οποιαδήποτε συνεννόηση με την εταιρεία συλλογής - μεταφοράς και διαχείρισης 

ΕΑΑΜ, θα γίνεται με τον ΥΔΑΥΜ ή το Αυτοτελές Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού 

των ΥΜ ή τον εκάστοτε οριζόμενο Υπεύθυνο της ΥΜ. 

38. Να κατατεθεί Βεβαίωση τελικού νόμιμα αδειοδοτημένου αποδέκτη των 

αποστειρωμένων ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ.  

39. Η αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας των ΕΑΑΜ θα πρέπει να βεβαιώνει  ότι 

συνεργάζεται με την εταιρεία μεταφοράς και ότι δέχεται προς επεξεργασία τα ΕΑΑΜ της 

Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΕΑΥΜ, με συνημμένα 

αντίγραφα: 

α) της ονομαστικής κατάστασης του προσωπικού του αναδόχου, που υπηρετεί στη 

μονάδα επεξεργασίας. Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, 

εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που προβλέπει το 

Ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε κάθε χρονική 

στιγμή να απαιτήσει γνωστοποίηση - ενημέρωση των στοιχείων εκπαίδευσης του 

προσωπικού, που ασχολείται με την μεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων.  

β) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη (σε περίπτωση ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού) ή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (σε περίπτωση μη-ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού), που να δηλώνεται ότι η εταιρεία μεταφοράς και διαχείρισης των 

επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με 

δική της ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερο νόμιμα αδειοδοτημένο 

χώρο (ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο), που επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, 

η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 

146163 όπως ισχύει σήμερα.  Μετά την αποστείρωση τα απόβλητα (τελικό προϊόν)  πρέπει 

να είναι μη αναγνωρίσιμα. 

40. Να κατατεθεί άδεια συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΑΜ που έχουν υποστεί την 

επεξεργασία της αποστείρωσης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την 

άδεια αυτή απαιτείται να διαθέτει ένα μέλος. Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», θα οδηγούνται 

στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά 

απόβλητα. 

41.  Να κατατεθεί βεβαίωση τελικού αποδέκτη των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ) 

ότι θα ελέγχει τον φορέα επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης 
με δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ που παραδίδονται για διάθεση, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 2003/33/ΕΚ. Επιπλέον, ο φορέας παραλαβής 

των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 13 και το 

Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ1572/Β΄/16−12−2002) «Μέτρα και όροι 
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για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια 

αποδοχής αποβλήτων, και στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ 

146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012). 

42. Ο ανάδοχος επεξεργασίας - διαχείρισης ΕΑΑΜ θα πρέπει να διενεργεί τακτικό 

καθημερινό  έλεγχο της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας - αποστείρωσης με τη 

χρήση κατάλληλων βιολογικών δεικτών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ISO:11138:2007 

και την ΑΕΠΟ του αναδόχου. Οι καθημερινοί έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να διενεργούνται 

από υπεύθυνο για τον σκοπό αυτό προσωπικό της εγκατάστασης επεξεργασίας 

αποστείρωσης που διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση ή/και τυχόν αντίστοιχα 

επιστημονικά προσόντα. Να κατατεθούν τα στοιχεία του ατόμου ή των ατόμων που θα 

διενεργούν τους τακτικούς καθημερινούς βιολογικούς ελέγχους στην εγκατάσταση 

επεξεργασίας αποστείρωσης ή/και τα τυχόν αναγκαία προσόντα, καθώς και αποδεικτικό για 

τη σχέση αυτών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ, κατατεθειμένος Πίνακας 

Προσωπικού με ειδικότητα και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Ο ανάδοχος πρέπει να 

αποδεικνύει τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και των ελέγχων για την 

αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης. Απαραίτητη είναι η παράδοση των σχετικών 

αποδεικτικών εντύπων στην Υ.Μ. 

43. Η δειγματοληψία και ο πρόσθετος έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της 

αποστείρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνονται σε εξειδικευμένο και 

διαπιστευμένο εργαστήριο.  

44. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης εφόσον χρησιμοποιεί τη 

μέθοδο της υγρής αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12347-98 (κατηγοριοποίηση, ικανότητα καθαρισμού, ικανότητα αποστείρωσης, 

στεγανότητα διαρροών).  Να κατατεθεί σχετικό έγγραφο τήρησης του εν λόγω προτύπου. 

45. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλία καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου της 

εγκατάστασης όπου καταγράφονται όλα τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας των φορτίων, οι 

μετρήσεις και καταγραφές των κύκλων επεξεργασίας, οι έλεγχοι καθώς και οι εργασίες 

συντήρησης του εξοπλισμού. Βάση αυτών των στοιχείων καταρτίζεται το μητρώο και η 

ετήσια έκθεση της εγκατάστασης.  

 46. Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει για τυχόν προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ, 

που προορίζονται για αποστείρωση ή έχουν υποστεί αποστείρωση, άδεια από το Γενικό 

Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης 

ΠΕ.ΧΩ. και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η 

μεταφορά γίνεται εντός της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται σε 

περισσότερες από μια Περιφέρειες, η άδεια χορηγείται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

47. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού και 

ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει 

στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει και ελέγχει την απαίτηση αυτή σε 

πραγματικό χρόνο. 

48. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα 

έκδοσης ανά πάσα στιγμή στοιχείων ιχνηλασιμότητας και συγκεντρωτικών στατιστικών 

στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία και την τελική 

διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει 

στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. 

49. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική 

εταιρεία για την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων προς 

επεξεργασία ή των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο 

αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης. Η συνεργασία με την μεταφορική εταιρεία πρέπει 

να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό δίκαιο. 
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50. Η ανάδοχος κατά την παραλαβή των αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο, οφείλει, 

σε περίπτωση που υπάρχει ρύπανση του χώρου, να τον παραδώσει σε άριστη κατάσταση. 

51. Η Υ.Μ. κατά την εκτέλεση της Σύμβασης μπορεί να διεξάγει απροειδοποίητους 

ελέγχους επί τόπου στην εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων της από προσωπικό 

της ΥΜ, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή τήρηση της διαχείρισης των ΕΑΑΜ 

(Ν.4042/12 άρθρα 3, 24, 25) 

 

 

Β.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) και 

ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 

Β1.ΓΕΝΙΚΑ 

Τα  ΜΕΑ και ΑΕΑ   υπόκεινται σε επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης (με 

εξαίρεση τα απόβλητα που αναφέρονται στον Πίνακα I της ΚΥΑ 146163/2012 και των 

αντίστοιχων Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας).  

Αποτέφρωση (εργασία: D10, R1) είναι η θερμική επεξεργασία αποβλήτων, με ή 

χωρίς ανάκτηση της θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση, συμπεριλαμβανομένης της 

αποτέφρωσης αποβλήτων με οξείδωση, καθώς και άλλων τεχνικών θερμικών 

επεξεργασιών όπως της πυρόλυσης της αεριοποίησης ή της τεχνικής πλάσματος, εφόσον οι 

ουσίες που προέρχονται από την επεξεργασία αυτή, στη συνέχεια, αποτεφρώνονται.   

Η αποτέφρωση  ΜΕΑ και ΑΕΑ  εφαρμόζεται σε σταθερές μονάδες επεξεργασίας.   

Η διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν μετά τις εργασίες διαχείρισης (D ή 

R) στις οποίες έχουν υποβληθεί τα ΑΥΜ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 

13588/725/2006 ή της ΚΥΑ 50910/2727/2003 όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Για τις τέφρες ή ξηρά υπολείμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της 

ΚΥΑ 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Για την κατηγοριοποίηση των 

υπολειμμάτων της αποτέφρωσης, διενεργούνται δειγματοληψίες, σύμφωνα με το πρότυπο 

του ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 «Χαρακτηρισμός αποβλήτων − Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών − 

Πλαίσιο για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματοληψίας» για τον 

χαρακτηρισμό των αποβλήτων και χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των ποιοτικών 

και ποσοτικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 11 της ΚΥΑ 

22912/1177/2005 και την απόφαση 2003/33/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Για τη μεταφορά των  ΜΕΑ και ΑΕΑ  απαιτείται άδεια συλλογής και μεταφοράς 

που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

• τις ελάχιστες απαιτήσεις μέσων και διαδικασιών 

• την οργάνωση του δικτύου συλλογής−μεταφοράς (συνοπτική περιγραφή) 

• τις ληπτέες προφυλάξεις στον τομέα της ασφάλειας 

• τυχόν πρόσθετους όρους και περιορισμούς. 

Οι προαναφερόμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς εναρμονίζονται πλήρως, ως 

προς το περιεχόμενό τους, με τις αντίστοιχες άδειες συλλογής και μεταφοράς που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006 όπως ισχύει, διαφοροποιούμενες μόνο 

ως προς τα απόβλητα με μολυσματικές ιδιότητες (κλάση UN 6.2, ιδιότητα Η9), για τα 

οποία εφαρμόζονται ειδικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στις Γενικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές του άρθρου 5 του Ν.146163/2012. 

Η συλλογή των υγρών αποβλήτων γίνεται σε μικρούς υποδοχείς κατάλληλου 

υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας 10−30 lit. Το υλικό των υποδοχέων είναι ανθεκτικό 

στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα δεν θα πρέπει να έχει 

οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη 

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

συσκευασία των ΕΑΑΜ εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου 

που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται σε απαιτήσεις των 
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ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η 

ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό UN. 

Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση 

της επικινδυνότητάς τους. 

Κανένας υποδοχέας δεν απομακρύνεται αν δεν αναγράφεται το σημείο παραγωγής 

και το περιεχόμενό του και η απομάκρυνση των πραγματοποιείται όταν γεμίζουν τα τρία 

τέταρτα (3/4) του συνόλου του και σφραγίζονται. 

Για την εφαρμογή της μεθόδου της αποτέφρωσης,  πρέπει να τηρούνται τα 

προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και οριακές τιμές από την αποτέφρωση 

επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/1117/2005 «Μέτρα και 

όροι για το περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των 

αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005), και την απόφαση 2003/33/ΕΚ,  όπως εκάστοτε ισχύει. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου (σχεδιασμός και 

συνθήκες λειτουργίας) των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΜΕΑ και ΑΕΑ  προβλέπονται 

στο Άρθρο 6 της ΚΥΑ  22912/1117/2005, και την Απόφαση 2003/33/ΕΚ, όπως εκάστοτε 

ισχύει. Επιπλέον ισχύουν  τα εξής: 

Οι θάλαμοι καύσεως θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για 

τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον με το ένα δέκατο (1/10) της ωριαίας δυναμικότητας 

της εγκατάστασης.  

Το υλικό κατασκευής των θαλάμων καύσης και μετάκαυσης θα πρέπει να 

παρουσιάζει αντοχή σε διαβρωτικά απόβλητα ή αέρια και σε θερμικά σοκ. 

Το άνοιγμα της εισόδου θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επιτρέπει τη 

φόρτωση πακεταρισμένων αποβλήτων. 

 Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και να ρυθμίζεται από μία 

κεντρική κονσόλα, με συνεχή επίδειξη και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας. 

Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να: 

• απολυμαίνεται εύκολα, 

• εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης, 

•παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων των αποβλήτων – όπου αυτά 

χρησιμοποιούνται – προ της εισόδου τους στο θάλαμο καύσεως. 

Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης είναι υποχρεωμένοι να 

τηρούν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 10 της ΚΥΑ 22912/1177/2005, και την απόφαση 

2003/33/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης και τα ακόλουθα: 

• Συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία 

αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής των δημιουργούμενων απαερίων στη συγκεκριμένη 

θερμοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των 

αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο 

συγκεκριμένος κατά περίπτωση εξοπλισμός. 

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

μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα. 

• Ημερήσια καταγραφή της ποσότητας των αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν. 

• Ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού. 

• Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης τοποθετημένο σε διακριτό σημείο 

στο χώρο της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων. 

• Πρόβλεψη αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων, για 3 τουλάχιστον ημέρες 

σε θερμοκρασία ≤5
ο
C σε κατάλληλους χώρους, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε 

λόγω βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης. 

• Οι φορείς λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλουν να τηρούν βιβλία καθημερινής 

λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης. Με βάση τα βιβλία αυτά, καταρτίζεται ετήσια 

έκθεση. 
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  Η ετήσια έκθεση που καταρτίζουν οι φορείς λειτουργίας θα περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

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

με αποτέφρωση. 

   • Τόπος / χώρος διάθεσης των ξηρών υπολειμμάτων. 

• Αποτελέσματα των ειδικών ελέγχων και των μετρήσεων. 

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

Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και όλων 

των στοιχείων των αναλύσεων και μετρήσεων των διενεργουμένων ελέγχων, της 

επεξεργασίας τους και της αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων 

έγγραφα, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία της εγκατάστασης. 

Η δειγματοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των 

διοξινών και των φουρανίων, καθώς και οι μετρήσεις με μεθόδους αναφοράς για τη 

βαθμονόμηση των αυτόματων συστημάτων μετρήσεων, διεξάγονται όπως ορίζουν τα 

πρότυπα CEN. 

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

πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας. 

Η χωροθέτηση των σημείων δειγματοληψίας ή μετρήσεων καθώς και ο προσδιορισμός των 

διαδικασιών δειγματοληψίας και μετρήσεων, περιλαμβάνονται και αποτελούν αντικείμενο 

της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

Σχετικά με τις τεχνικές μετρήσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ 

της ΚΥΑ  22912/1117/2005, και την απόφαση 2003/33/ΕΚ,  όπως τροποποιήθηκε από την 

36060/1155/2013, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Για τις οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών ισχύουν τα προβλεπόμενα στα 

άρθρα 7 και 11 και στο παράρτημα V της ΚΥΑ 22912/1117/2005, όπως τροποποιήθηκε 

από την 36060/1155/2013, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των 

καυσαερίων ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 11 και στο παράρτημα IV της 

ΚΥΑ  22912/1117/2005, όπως τροποποιήθηκε από την 36060/1155/2013, όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

Για τα ξηρά υπολείμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 

22912/1117/2005, όπως τροποποιήθηκε από την 36060/1155/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.  

Επιπλέον, ισχύουν τα εξής: 

Τα ξηρά υπολείμματα από την αποτέφρωση των αποβλήτων ανήκουν στην 

κατηγορία 19 01 του ΕΚΑ, «απόβλητα από την καύση ή την πυρόλυση αποβλήτων» και 

κατατάσσονται σε εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ ανάλογα με την σύσταση και την προέλευσή 

τους. Για την κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων πρέπει να διενεργούνται 

δειγματοληψίες και αναλύσεις για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων 

καθώς και του ρυπογόνου φορτίου τους. 

Για την δειγματοληψία χρησιμοποιείται το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 

«Χαρακτηρισμός αποβλήτων 

  Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών − Πλαίσιο για την προετοιμασία και εφαρμογή 

ενός σχεδίου δειγματοληψίας». 

Στις μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πραγματοποιούνται μετρήσεις στα 

υπολείμματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 11 της ΚΥΑ 22912/1177/2005. 

Η διαχείριση που εφαρμόζεται εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των 

υπολειμμάτων ως επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα. 

Αν η περαιτέρω διαχείριση αφορά διάθεση σε ΧΥΤΑ, λαμβάνονται υπόψη οι 

διατάξεις της απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών 
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αποδοχής των αποβλήτων στους ΧΥΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της 

Οδηγίας 1999/31/ΕΚ», όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

Β2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Ο ανάδοχος, φυσικό, νομικό πρόσωπο, κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών, 

παραλαμβάνει τα  ΜΕΑ και ΑΕΑ  , από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των 

ΥΜ (ψυκτικούς θαλάμους), παρουσία μέλους ή μελών επιτροπής παράδοσης που ορίζεται 

από την ΥΜ. 

2. Η συχνότητα φόρτωσης των ΜΕΑ και ΑΕΑ  , από τον ψυκτικό θάλαμο 

προσωρινής φύλαξης κάθε ΥΜ, θα γίνεται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες από την 

ΥΜ,  πάντα κατά το πρωινό ωράριο και πάντα θα συλλέγεται το σύνολο των ΜΕΑ και 

ΑΕΑ που βρίσκονται στον ψυκτικό θάλαμο Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 

εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 146163/2012.  

Σε ειδικές περιπτώσεις (αργίες, αυξημένη ποσότητα ΜΕΑ και ΑΕΑ κλπ) μπορεί να 

απαιτηθεί συχνότερη αποκομιδή των ΜΕΑ και ΑΕΑ κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης η 

οποία θα τεκμηριώνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ αναδόχου και ΥΔΑΥΜ 

3. Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική πιστοποιημένη (απαιτείται ετήσια πιστοποίηση 

από διαπιστευμένο φορέα και η κατάθεση του ισχύοντος Πιστοποιητικού) φορητή ζυγαριά που 

θα διαθέτει ο ανάδοχος. Η ζύγιση των ΜΕΑ και ΑΕΑ γίνεται από τον ανάδοχο παρουσία του 

ΥΔΑΥΜ ή μέλους της επιτροπής παράδοσης που ορίζεται από την ΥΜ και τα στοιχεία της 

ζύγισης θα καταγράφονται στο συνοδευτικό Έντυπο Αναγνώρισης του Κεφ. 6. του 

Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163. 

       4. Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου ή στο τέλος κάθε μήνα 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία πραγματοποίησης των δρομολογίων, κατόπιν 

συνεννόησης. 

       5. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΜΕΑ και ΑΕΑ  θα διεξάγει έλεγχο των 

συσκευασιών με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Σε περίπτωση 

που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων 

ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου >3X ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το κιβώτιο δεν 

παραλαμβάνεται και παραμένει στην ΥΜ, μέχρι απομείωσης του φορτίου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας με την απόφαση 

2/214/1958/2014.  

     6. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη συλλογή και μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ   

σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4042/2012 και όπως εξειδικεύεται στις Γενικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 146163/2012.  

7. Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΜΕΑ και ΑΕΑ  της Υγειονομικής Μονάδας και ο 

μεταφορέας των ΜΕΑ και ΑΕΑ,  συμπληρώνουν τα στοιχεία του Εντύπου αναγνώρισης 

(παράγραφος 6.2 Παραρτήμα Ι της ΚΥΑ 146163/2012) για τη συλλογή και μεταφορά 

επικίνδυνων αποβλήτων» που συνοδεύει τα ΕΑΑΜ σε κάθε εργασία συλλογής και 

μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, (άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012) που τους 

αφορούν, σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Ένα αντίγραφο παραμένει στην Υ.Μ. προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ανωτέρω διαδικασία και ο μεταφορέας παραλαμβάνει τα τρία αντίγραφα 

τα οποία θα συμπληρωθούν και θα υπογραφούν από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης 

επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Ένα από τα υπογεγραμμένα αντίγραφα επιστρέφεται στον υπεύθυνο 

αποθήκευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 Παράρτημα Ι, 

Κεφάλαιο 6. Η συμπλήρωση του εντύπου αναγνώρισης αποτελεί υποχρέωση και του 

αποδέκτη των αποβλήτων, όπως προβλέπεται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές της 

ΚΥΑ 146163/2012.  

8.  Ο ανάδοχος, πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Μητρώο των φορέων 

διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με το εδάφιο 3 της παρ. Γ του άρθρου 7 της 

κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 όπως ισχύει. 
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        9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει την απαιτούμενη διαπεριφερειακή άδεια 

συλλογής και μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.146163/2012, η οποία εκδίδεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 36 του ν.4042/2012, στην οποία 

θα περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το 

έργο. 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 

4042/2012. Το περιεχόμενο του μητρώου αυτού καθορίζεται στις Γενικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές του άρθρου της ΚΥΑ 146163/2012. 

11. Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ, υποχρεούται να καταθέσει 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α'/11-06-1986), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι: δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς 

των  ΜΕΑ και ΑΕΑ  που παράγονται από τις προαναφερόμενες ΥΜ, σύμφωνα με τους 

όρους της ΚΥΑ 146163/2012 και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό.  

12. Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής – μεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να 

διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, ISO 14001 και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS.  

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον 

φορτηγά ψυγεία  των προς αποτέφρωση αποβλήτων, τα οποία είναι ειδικά, τελείως 

κλειστά, στεγανά, έχουν δυνατότητα ψύξης <8°C και  ότι τα οχήματα αυτά πληρούν το 

σύνολο των απαιτήσεων – τεχνικών προδιαγραφών του Κεφ. 2.2 του Παραρτήματος Ι της 

ΚΥΑ 146163/2012. Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΑΜ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια 

κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 

«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας 

συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως 

τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948), στην οποία σαφώς να 

αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά μολυσματικών αποβλήτων, καθώς και τα αναγκαία 

πιστοποιητικά ADR και ATP. Επίσης ο ανάδοχος να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε όχημα 

φέρει κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό (όπως κατάλληλες συσκευές πυρόσβεσης, 

προειδοποιητικό γιλέκο), να εφοδιάζει τη μεταφορική μονάδα με τα παραστατικά έγγραφα 

που απαιτεί η ADR (όπως έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση 

ατυχήματος).  

14. Ο ανάδοχος να δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο πιστοποιημένα 

κατά ADR και ATP φορτηγά ψυγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (αναφέροντας 

τους αριθμούς κυκλοφορίας των συγκεκριμένων οχημάτων που προτείνονται να 

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της μεταφοράς των ΕΑΥΜ από τις ΥΜ. Να 

κατατεθούν οι άδειες κυκλοφορίας, οι πιστοποιήσεις ADR και ATP, το ΚΤΕΟ και τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των οχημάτων που προτείνονται να χρησιμοποιούνται, 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 948 Β/22-5-2008 και την απόφαση με αριθμό Πρωτ. Α3/28216/2567 

από 21-5-2009, καθώς και οι ασφάλειες και ΚΤΕΟ αυτών σε ισχύ. 

15. Ο ανάδοχος να δεσμεύεται ότι διαθέτει δύο κατ’ ελάχιστον οδηγούς. Να 

εξασφαλίζει ότι ο εκάστοτε οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά είναι κάτοχος ισχύοντος 

πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλών 

για την ασφαλή μεταφορά των ΕΑΑΜ. Να κατατεθούν πιστοποιητικά επαγγελματικής 

κατάρτισης κατά ADR και άδειες οδήγησης των οδηγών, καθώς και αποδεικτικό για τη 

σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ, κατατεθειμένος Πίνακας 

Προσωπικού με ειδικότητα και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). 

16. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αναδόχου μεταφοράς ΕΑΑΜ με  ασφαλιστική 

εταιρεία για ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το 

περιβάλλον και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την 

ΚΥΑ 13588/725/2006 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012). Στο ασφαλιστήριο να αναφέρονται τα οχήματα μεταφοράς, η 

κατηγορία αποβλήτων που μεταφέρονται, οι γεωγραφικές περιοχές και οι εγκαταστάσεις 
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επεξεργασίας που καλύπτονται. Το Ασφαλιστήριο θα καλύπτει όλα τα στάδια μεταφοράς - 

διαχείρισης των ΕΑΑΜ. Οι ΥΜ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του 

αναδόχου, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. 

17. Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ με 

πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

(ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B') και την ΚΥΑ 146163 

(ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3 της ADR (Accord European 

Relatif aux Transport International des Marchandises Dangereuses par Route-Διεθνής 

Συνθήκη Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών Οδικώς). 

18. Η εγκατάσταση επεξεργασίας αποτέφρωσης να διαθέτει τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά και άδειες καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας, όπως περιγράφονται 

στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012 (π.χ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(Α.Ε.Π.Ο.)  
19. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας της μονάδας 

επεξεργασίας των ΜΕΑ και ΑΕΑ σε ισχύ. 

  20. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση ότι υπάρχει πρόβλεψη 

αποθήκευσης των προς επεξεργασία αποβλήτων, για 5 ημέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε 

κατάλληλους χώρους (ψυκτικούς θαλάμους) ή για 30 ημέρες σε θερμοκρασία 0οC (στις 

παραπάνω ημέρες συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες αποθήκευσης στην ΥΜ),  είτε λόγω 

λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας επεξεργασίας, είτε λόγω αναγκαίων 

εργασιών συντήρησης. 

21. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση 

κατά ISO 9001:2008 για την επεξεργασία  ΜΕΑ και ΑΕΑ  .  

22. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει καταγραφικά συστήματα μέτρησης και 

ελέγχου όλων των λειτουργιών.  
23. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποτέφρωσης, θα πρέπει να 

πραγματοποιεί  ετήσιο έλεγχο διακρίβωσης των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού 

καταγραφικού εξοπλισμού ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά ή/και τα Ελληνικά σχετικά 

Πρότυπα. 

24. Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό εξοπλισμό για την 

επεξεργασία των ΜΕΑ και ΑΕΑ, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη 

λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού. Ο ανάδοχος να 

προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει τον κυρίως και τον εφεδρικό εξοπλισμό. 

25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την Έκθεση με στοιχεία για τα ΕΑ 

που παρέλαβε και διαχειρίστηκε το προηγούμενο έτος την οποία διαβιβάζει 

υποχρεωτικά κατά το μήνα Φεβρουάριο στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας, 

στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή και στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α:  

26. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού 

Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) για όλα τα είδη των αποβλήτων που παρήγαγε το προηγούμενο έτος, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε 

περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

27. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην προβαίνει σε ανάμειξη επικίνδυνων με μη 

επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4042/2012. 

28. Οποιαδήποτε συνεννόηση με την εταιρεία συλλογής - μεταφοράς και 

διαχείρισης υγρών ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ, θα γίνεται με τον ΥΔΑΥΜ ή το Αυτοτελές 

Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού της ΥΜ ή τον εκάστοτε οριζόμενο Υπεύθυνο της 

ΥΜ. 

29. Η Υ.Μ.  μπορεί να διεξάγει απροειδοποίητους ελέγχους επί τόπου στην 

εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων της, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή 

τήρηση της διαχείρισης των ΜΕΑ και ΑΕΑ. 

30. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη 

δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα 
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διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των 

παραπάνω. 

31.  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική 

εταιρεία για την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε 

απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης. Η συνεργασία με 

την μεταφορική εταιρεία πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το 

εθνικό δίκαιο. 

32. Η εγκατάσταση επεξεργασίας του αναδόχου θα πρέπει να στελεχώνεται από το 

αναγκαίο και εξειδικευμένο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό 

προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. Να κατατεθεί ο επίσημος Πίνακας προσωπικού με όλες τις ειδικότητες, 

θεωρημένος από την Επιθεώρηση Εργασίας μαζί με τα ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου 

από όπου αποδεικνύεται η επάρκεια του απασχολουμένου προσωπικού στην εγκατάσταση 

επεξεργασίας. 

33. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αποτέφρωσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

τηρεί τα προβλεπόμενα  μέτρα, όρους και περιορισμούς, οριακές τιμές εκπομπών  για 

την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των επικίνδυνων 

αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 

«Μέτρα και όροι για το περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση 

των αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, θα πρέπει να 

τηρούνται τα αναφερόμενα στο Κεφ. 4.2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012. 

34. Η εγκατάσταση αποτέφρωσης για τη λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να 

επιβλέπεται και να ρυθμίζεται από μία κεντρική κονσόλα, με συνεχή επίδειξη και 

καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας. 

35. Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να 

απολυμαίνεται εύκολα, να εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης και να 

παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων αποβλήτων - όπου αυτά χρησιμοποιούνται  - 

προ της εισόδου τους στο θάλαμο καύσης. 

36. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει 

συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία  

αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής των δημιουργουμένων απαερίων στην παραπάνω 

θερμοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτή συσκευασία, αποδεκτή περιεκτικότητα των  

αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί προς 

επεξεργασία ο συγκεκριμένος εξοπλισμός. 

37. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει 

έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο θάλαμο καύσης και 

μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα. 

38. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει  

ημερήσια καταγραφή των ΕΑΑΜ που αποτεφρώθηκαν. 

39. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος  να διαθέτει 

σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

40. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλει να τηρεί βιβλία καθημερινής 

λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης, με βάση τα οποία καταρτίζεται το μητρώο 

και η ετήσια έκθεση της εγκατάστασης επεξεργασίας. 

41. Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμ-

βανομένων και όλων των στοιχείων των αναλύσεων και μετρήσεων των διενεργουμένων 

ελέγχων, της επεξεργασίας τους και της αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά 

των φορτίων έγγραφα, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία του χώρου 

εγκατάστασης. Αντίγραφο του  συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης παραδίδει ο ανάδοχος 

στην εγκατάσταση επεξεργασίας των ΕΑΑΜ.  
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42. Τα υπολείμματα καύσης των αποβλήτων θα πρέπει να συνοδεύονται στην 

τελική μονάδα επεξεργασίας, με συνοδευτικό έντυπο παραστατικό το οποίο θα αναφέρει 

όλα τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας των φορτίων που μεταφέρονται από τον ανάδοχο στο 

φορέα υποδοχής για τελική διάθεση των υπολειμμάτων καύσης, έτσι ώστε να μπορεί να 

ζητηθεί από την Υ.Μ., βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας προς επεξεργασία 

μετά την αποτέφρωση, ως επίσης σχετικό έντυπο ιχνηλασιμότητας διάθεσης του τελικού 

προϊόντος. Να κατατεθεί αντίγραφο ενός πρόσφατου συνοδευτικού Εντύπου μεταφοράς 

των υπολειμμάτων καύσης ΕΑΑΜ προς τον τελικό χώρο διάθεσής τους, από όπου 

αποδεικνύεται η ιχνηλασιμότητα κάθε φορτίου που επεξεργάστηκε με αποτέφρωση στην 

προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας αποτέφρωσης των ΕΑΑΜ. 

      43. Ο Ανάδοχος οφείλει να  προσκομίζει κενούς περιέκτες για τα υγρά απόβλητα 

κατά τη διάρκεια τακτικών δρομολογίων για την παραλαβή τους σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ούτως ώστε να υπάρχει επάρκεια περιεκτών στο Νοσοκομείο. 

Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος οφείλει εντός 24 ωρών, να παράσχει κενούς περιέκτες εφ’ 

οσον απαιτηθούν από το Νοσοκομείο κατόπιν ειδοποίησης από τους ΥΔΑΥΜ ή το 

Αυτοτελές Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού των ΥΜ ή τον εκάστοτε οριζόμενο Υπεύθυνο 

κάθε ΥΜ, εκτός της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας. 

   44. Η ανάδοχος κατά την παραλαβή των αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο, 

οφείλει, σε περίπτωση που υπάρχει ρύπανση του χώρου, να τον παραδώσει σε άριστη 

κατάσταση. 

       43. Προσκόμιση αποδεικτικού εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του 

ΥΠΕΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι    Ο Ρ Ο Ι 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για 12 μήνες με δικαίωμα παράτασης για δύο 

(2) ακόμη μήνες. 

Παράταση πέραν των δύο μηνών, προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. 

Η παράταση ισχύος των συμβάσεων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα 

που θα ισχύει η σύμβαση (12 μήνες) 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

  

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.Δ. ο προμηθευτής θα βαρύνεται 

και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση 

της σχετικής σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1
η
 Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 

« Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου - Γουδή 

 

Φ. ……. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

ΑΔΑ: ……………………………………………… 

ΔΑΠΑΝΗ €…………………. πλέον Φ.Π.Α.  

ΔΑΠΑΝΗ €…………………. Συμπ. Φ.Π.Α.  

 

Σήμερα την ....................... οι υπογράφοντες αφ’ ενός μεν ο κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. 

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, Διοικητής του Νοσοκομείου  Παίδων  «Η  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ονομαζόμενος 

εφεξής, στην παρούσα σύμβαση «ΦΟΡΕΑΣ», αφ’ ετέρου δε η εταιρεία ………………..  

που εδρεύει  ………….. ΤΚ. ……….. τηλ………… Α.Φ.Μ. …………. ΔΟΥ 

……………………… και εκπροσωπείται νομίμως από  

τον/την………………………………………………………βάσει του υπ’ αριθμόν: 

………………………….…………………….. πρακτικού, ονομαζόμενος -η εφεξής, στην 

παρούσα σύμβαση, «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:   

 

Με την υπ’ αριθμ. ……………. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 

κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών για την Αποκομιδή, Μεταφορά  και Διαχείριση των 

Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος (CPV: 90513300-9). 

 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 25/2019 που διενεργήθηκε την ……………  

 

Συνεπεία της αποφάσεως κατακύρωσης, ο ΦΟΡΕΑΣ αναθέτει στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» και ο 

τελευταίος αναλαμβάνει την παροχή της υπηρεσίας, με τους κατωτέρω όρους και 

συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

1.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με το συμφωνητικό αυτό την υποχρέωση να παρέχει 

υπηρεσίες για την Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων 

Αποβλήτων του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης 25/2019 του Νοσοκομείου, την προσφορά της 

εταιρείας και την από …………… κατακυρωτική επιστολή η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €………………… πλέον Φ.Π.Α. 
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Συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

2.1 Ο «ΦΟΡΕΑΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» τα 

επικίνδυνα ιατρικά του απόβλητα σύμφωνα με τους όρους αυτής  της σύμβασης. 

2.2 Ρητά συμφωνείται ότι αναφορικά με την αποδέσμευση / παραλαβή 

ραδιορυπασμένων αντικειμένων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται από ιατρικές 

εφαρμογές του «ΦΟΡΕΑ» ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΕΑΑΜ θα διεξάγει έλεγχο 

των συσκευασιών με πιστοποιημένη κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά 

υλικά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός 

των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου >3X ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το 

κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και παραμένει στην ΥΜ, μέχρι απομείωσης του φορτίου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διαδικασίες όπως αυτές αναλυτικά καταγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
α) Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά Κατ’ αντιστοιχία οι πληρωμές θα 
γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις παραδόσεις.  
 
β) Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» και οι ακόλουθες πληρωμές 
από τον «ΦΟΡΕΑ» προς τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωμή θα γίνεται αφού 
προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 200 
του Ν. 4412/2016 και θεωρηθούν τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής από την 
αρμόδια προς τούτο υπηρεσία.  
 
γ) Η εξόφληση θα γίνεται στο 100% της αξίας των παραδοτέων υλικών/υπηρεσιών, μετά 
την οριστική παραλαβή αυτών. Η παραλαβή θεωρείται οριστική έστω και τμηματική, 
εφόσον γίνει η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή η οποία θα ανταποκρίνεται στα 
συνοδευτικά έγγραφα, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τιμή όπως αυτή καθορίστηκε στην 
Σύμβαση.  
 
δ) Τα τιμολόγια υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 
και τις τους σχετικούς Νόμους όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται από το 
Νοσοκομείο.  
 
ε) Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της υποβολής του/των 
τιμολογίου/ων και των λοιπών δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού ο Προμηθευτής κατέθεσε 

την υπ’ αριθμ: ...................................   εγγυητική επιστολή της ..............................................  
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€ # ………….. # που θα του επιστραφεί μετά την ολοκληρωτική εκπλήρωση των όρων της 

σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από …………….. έως  ………………… ή έως εξαντλήσεως 

της κατακυρωθείσας δαπάνης.  Ο «ΦΟΡΕΑΣ» έχει δικαίωμα να διακόψει πρόωρα τη 

σύμβαση αζημίως, χωρίς καμία αποζημίωση από την πλευρά του Νοσοκομείου είτε αφορά 

την αποτέφρωση είτε την αποστείρωση ή και τις δυο μεθόδους διαχείρισης των 

αποβλήτων, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης από ανώτερη αρχή (1η ΥΠΕ Αττικής- 

Υπουργείο Υγείας) ή διεξαγωγής κεντρικού διαγωνισμού για τη διαχείριση των ΕΑΑΜ, 

ΜΕΑ και ΑΕΑ με τιμή μικρότερη από αυτή που θα κατοχυρωθεί από τον παρόν 

διαγωνισμό. 

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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Η Σύμβαση αυτή αποδίδει την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και 

υπερισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας ή δήλωσης, γραπτής ή προφορικής σε σχέση με 

όσα ορίζονται δυνάμει της παρούσας. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας 

θα γίνεται μόνον εγγράφως. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τα μέρη θα ενεργούν, όπως αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση και με πνεύμα αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας, και θα παράσχουν τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρασχεθούν δυνάμει της παρούσας και/ ή που ευλόγως απαιτούνται για την χρήση και την 

άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως. 

Οιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως ή καταστατικού, 

νόμου ή κανονισμού θα γίνεται εγγράφως, εκτός εάν άλλως καθορίζεται στην παρούσα. 

 

Όλη η αλληλογραφία του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» προς το «ΦΟΡΕΑ» θα απευθύνεται προς: 
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Πρόσωπο Επικοινωνίας: …………………… ……………………………………………. 

Τηλέφωνο: 213 2013153..…………………………………………………………………. 

Fax: 210 7797649.…………………………………………………………………………. 

Όλη η αλληλογραφία του «ΦΟΡΕΑ» προς τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» θα απευθύνεται προς: 

Δνση ………………………………. 

Πρόσωπο Επικοινωνίας: ………………………. 

Τηλ.:  . ……………………….. 

Fax:  …………………………. 

Ε mail: ……………………….. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Η Σύμβαση καταρτίζεται, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και για όλες τις μεταξύ των συμβαλλομένων διαφορές που τυχόν προκύψουν 

από την Σύμβαση αυτή, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Όλοι οι όροι της Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση ενός από αυτούς από 

οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, δίνει το δικαίωμα στο κατά την γνώμη του 

βλαπτόμενο μέρος να ζητήσει την καταγγελία της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ  10 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα τα οποία αφού 

αναγνώσθηκαν από τους συμβαλλόμενους, υπογράφηκαν και έλαβαν δυο (3) ο 

«ΦΟΡΕΑΣ» και ένα (1) ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».  

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ                               ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

       «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»                                             Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

        Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 
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