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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆IΑΚΗΡΥΞΗ 07/2018 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ  20/11/2018  

ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ  ΩΡΑ: 14:30΄ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/ 11/2018  

ΗΜΕΡΑ:  ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ: 10:00 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 90524400-0 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS GR 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
42.294,03 € 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 
52.444,60 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
11.253,51 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
13.954,35 € 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  

Ένα (1) έτος µε µονοµερές δικαίωµα 

παράτασης τριών (3) µηνών κατά 

ποσότητες και τιµές 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:     08/11/2018 ΗΜΕΡΑ: 

ΠΕΜΠΤΗ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   08/11/2018 ΗΜΕΡΑ: 

ΠΕΜΠΤΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α΄) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 

3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

4. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) 

5. ΤΕΥ∆ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄)  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (81/Α΄/2005) «Περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

1.2 Του Ν.3580/2007 (134/Α΄/2007) «Προµήθειες  Φορέων εποπτευοµένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

1.3 Του Ν.3918/2011 (31/Α΄/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας 

και άλλες διατάξεις». 

1.4 Του Ν.4013/2011 (204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 61 του 

Ν. 4146/2013 (90/Α΄/2013). 

1.5 Του Ν.4072/2012 (86/Α΄/2012) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος –Νέα 

εταιρική µορφή- Σήµατα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση Θεµάτων ναυτιλίας, 

λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», Μέρος ∆εύτερο, Νέα εταιρική µορφή: 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). 

1.6 Του Ν.4238/2014 (38/Α΄/2014) «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), 

αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις». 

1.7 Του Ν. 4250/2014 (74/Α΄/2014)  «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

1.8 Του Ν. 4254/2014 (85/Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 
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1.9 Του Ν. 4272/2014 (145/Α΄/2014) «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της 

Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για 

τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των 

κρατών−µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση 

− Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη 

Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».  

1.10 Του  N. 4412/2016 (47/Α΄/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ», όπως 

τροποποιηµένος ισχύει.  

1.11 Του Ν.4486/2017 (115/Α΄/2017) «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 

άλλες διατάξεις».  

1.12 Του Ν.4497/2017 (171/Α΄/2017 «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες 

διατάξεις». 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ6α/ οικ.36932/ 17.03.2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας 

και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και 

διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά 

την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών 

υγείας (αρ.3 Ν.3580/ 2007). 

2.2. Την υπ.αριθµ.792/10.06.2015 (Α∆Α: ΩΙΖΕΟΡΕΠ-ΜΓΩ) Απόφαση ∆ιοικητή µε την 

οποία ορίζονται τα Κέντρα Συντονισµού Οικονοµικής και ∆ιοικητικής 

∆ιαχείρισης καθώς και οι φορείς εποπτείας τους. 

2.3. Την υπ’ αριθµ. 158/2016 (3698/Β΄/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων «Έγκριση “Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 

∆ήλωσης” (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για 

διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών». 

2.4. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση 

της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων). 
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2.5. Την υπ.αριθµ. 1000/02.10.2018 (Α∆Α: 63ΓΗΟΡΕΠ-ΚΘΧ) Απόφαση ∆ιοικητή,  µε 

την οποία εγκρίθηκε ο Προγραµµατισµός προµηθειών έτους 2018 της 3ης 

ΥΠΕ Μακεδονίας. 

2.6. Την υπ.αριθµ.1195/07.11.2018 (Α∆Α:ΨΓ2ΕΟΡΕΠ-6ΤΡ) Απόφαση του ∆ιοικητή,  

µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο προϋπολογισµός του 

διαγωνισµού. 

2.7. Τις υπ’αρίθµ. 37650/12.10.2018 (Α∆Α:Ψ9ΒΟΟΡΕΠ-Θ8Ο) και 37652/12.10.2018 

(Α∆Α:6ΧΕΧΟΡΕΠ-ΠΒΒ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και δέσµευσης 

πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης 

νοσοκοµειακών αποβλήτων για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ αρµοδιότητας 

της 3ης ΥΠΕ, συνολικής δαπάνης #66.996,36 €# EURO συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ. 

2.8. Την υπ΄αριθµ.1196/07.11.2018 (Α∆Α:6ΨΓΙΟΡΕΠ-Ξ∆Υ) Απόφαση ∆ιοικητή µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση 

των υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικού 

Χαρακτήρα, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των Φορέων ΠΦΥ 

αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 

#66.398,95€# συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, µε πρόβλεψη τρίµηνης 

παράτασης, από τον Προγραµµατισµό 2018 και κριτήριο κατακύρωσης την 

συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει µόνο 

της τιµής, καθώς και καθορίστηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ευρώ, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την ανάθεση των υπηρεσιών 

διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα, για τους 

Φορείς Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, εφεξής ΠΦΥ της 3ης Υγειονοµικής 

Περιφέρειας Μακεδονίας, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Α΄ της παρούσης . 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 53.547,54 € 

χωρίς Φ.Π.Α. ή 66.398,95 € µε Φ.Π.Α. 24%, µε την πρόβλεψη τρίµηνης παράτασης κατά 

ποσότητα και τιµές. Η συνολική δαπάνη του διαγωνισµού αναλύεται ως εξής: ετήσια 

δαπάνη #52.444,60#€ και δαπάνη τρίµηνης παράτασης #13.954,35#€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
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Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 21.11.2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00πµ, στο 

Γραφείο Προµηθειών της Υπηρεσίας (Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος).    

Η δαπάνη  του διαγωνισµού θα καλυφθεί από πιστώσεις της 3ης ∆Υ.ΠΕ. στον ΚΑΕ 

0846.01. 

Επί ποινή απόρριψης, οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισµένο 

φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, όπου θα παραλαµβάνονται και θα 

αποδίδονται στο Τµήµα Προµηθειών. 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να 

υποβάλλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης  Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση 

Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος, Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2313320587 και 2313320542, 

επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συµµετοχής, µέχρι την Τρίτη 20.11.2018 και ώρα 

14.30µµ (µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).  

Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι 

την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την 

παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισµοί 

 δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 

µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση 

εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύµβασης. 
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2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016 

στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά 

σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται 

ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 

γ Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, 

σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις:  

α.   Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και β) 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, 

προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συµµετοχής, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)  του 

άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως αυτό περιλαµβάνεται στο 

Παράρτηµα Ε΄ της διακήρυξης, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη 

δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.  

       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 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το 

οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016 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. 
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        Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε µέλος της ένωσης. 

       Οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τα πεδία του 

τυποποιηµένου αυτού εντύπου ως κάτωθι: 

• Μέρος II: Α, Β, Γ, ∆ 

• Μέρος III: Α, Β, Γ 

• Μέρος IV: α 

• Μέρος VI 

 

β. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός 

του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται 

απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ 

των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο 

συγκεκριµένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να 

περιλαµβάνει: 

1. 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) ή δικαιολογητικά, ώστε 

να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 

2. Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η 

προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές 

του διαγωνισµού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή 

υποδοµή (εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνικά µέσα, κτλ.) για την εκτέλεση 

της σύµβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για διάστηµα τουλάχιστον 

ενενήντα (90) ηµερών και ε) τον χρόνο παράδοσης του υπό ανάθεση 

υπηρεσιών. 

3. Κατάλογο των κυριοτέρων παραδόσεων των τελευταίων τριών (3) ετών 

(χωρίς τιµές).  
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Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 

Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση 

να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων 

(συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Επιπλέον, µαζί µε την έντυπη τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή  τa περιεχόµενα του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ως 

ηλεκτρονικά αρχεία, σε µη επεξεργάσιµη µορφή (pdf), εγγραµµένα σε cd. 

γ. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

τοποθετείται η οικονοµική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των 

οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα 

περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, 

διαµορφωµένα ως εξής:  

• Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε EURO για το σύνολο των αιτούµενων 

υπηρεσιών. 

• Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα 

αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 

διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και 

ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως.  Θα δοθεί τιµή για τις 

υπό ανάθεση υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις 

τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Α΄. συγκεκριµένα Κάθε 

οικονοµική προσφορά υποχρεωτικά θα δοθεί σε:  τιµή/χιλιόγραµµο 

(€/kg) ΕΑΑΜ (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ), 

καθώς και τιµή/ δροµολόγιο/ΥΜ, επί ποινή αποκλεισµού. 

• Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις 

•  Στην τιµή περιλαµβάνονται το κόστος διάθεσης των απαραίτητων υλικών 

πρωτογενούς και δευτερογενούς συσκευασίας για την οδική µεταφορά 
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των ΕΙΑ-ΜΧ εκτός της ΥΜ (π.χ. χαρτοκιβωτίων τύπου HOSPITAL BOX, κλπ- 

σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ της παρούσας).  

• Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο 

οποίο υπάγεται η παρεχόµενη υπηρεσία και θα βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

• Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την 

ολοκλήρωση της σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των 

τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του 

προσφερόµενου αντίτιµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των 

τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και 

την αποπληρωµή τους.  

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 

προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε 

απόφαση  ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών 

οργάνου. 

• Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των αιτούµενων υπηρεσιών.  

Σύµφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/02.03.2011, οι συµµετέχοντες στην 

διαδικασία του διαγωνισµού υποχρεούνται στην οικονοµική τους προσφορά (σε 

χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιµές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α 

κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό 

δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη 

δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα 

(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, 

οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα παρακάτω 

έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80  του Ν.4412/2016, κατά 

περίπτωση. Αναλυτικότερα: 
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 α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον 

αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2)  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

3)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, 

είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 

του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία 
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και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. 

Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3)  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου 

Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 

εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

γ)   Τα νοµικά πρόσωπα/ συνεταιρισµοί (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή 

αλλοδαπούς, αντίστοιχα.  

2)  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  και επίσης, ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για 

τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισµούς, 

απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα των περιπτώσεων  του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά 

της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 

Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό 

A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το 

αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και 
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προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 

εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.  

 δ)  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην Ένωση.  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόµενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση 

ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας  εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα. Στην κατά τα 

άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

Επισηµαίνεται ότι: 

1. Όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα 

αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύµφωνα µε 

το Ν.4250/26.3.2014. 

2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι µεταφρασµένα στην ελληνική 

και επικυρωµένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσηµο µεταφραστικό 

γραφείο ή από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 

1497/1984 (Α 188). Προσκοµίζονται πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα ή 

ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύµφωνα µε το Ν.4250/26.3.2014. 

3. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, οφείλει να 

σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» 

σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας 

εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 

Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που 





13 
 

επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

λοιποί διαγωνιζόµενοι. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφο-

ρών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του 

άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π∆ 28/2015 (Α'34).  

4. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, 

σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει 

την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 

ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του 

άρθρου 127  του Ν.4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει 

απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν 

δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 

ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 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,  

(σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). 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. 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους αναδόχους για χρονικό διάστηµα 

90 ηµερών     από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για 

το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα 

διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να 

παρατείνεται µονοµερώς, πριν από τη λήξη της και για χρονικό διάστηµα τριών 

(3) µηνών. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, µε τη 

σύµφωνη γνώµη του συµµετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι 

προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση. 
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Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λάβει χώρα 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

7. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής 

(χαµηλότερη τιµή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί 

υπόψη αποκλειστικά η χαµηλότερη από τις προσφερόµενες τιµές. Υπό την 

επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η 

κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή, από εκείνους 

των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

8. Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή αυτές 

θεωρούνται ισότιµες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού 

οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

9. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

10. Θα γίνουν δεκτές µόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των 

υπηρεσιών της ∆ιακήρυξης. Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των 

υπηρεσιών. Η προσφορά που θα αφορά µέρος των απαιτούµενων 

υπηρεσιών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριµελή επιτροπή που ορίστηκε µε την υπ. 

αρίθµ. 1196η/07.11.2018 (Α∆Α: 6ΨΓΙΟΡΕΠ-Ξ∆Υ)  Απόφασης ∆ιοικητή της 3ης ∆.Υ.ΠΕ. 

Μακεδονίας. Η διαδικασία της αποσφράγισης και αξιολόγησης θα πραγµατοποιηθεί βάσει 

του άρθρου 100 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα: 

 

1.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από το αρµόδιο συλλογικό 

όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού 

(Επιτροπή ∆ιαγωνισµού). 
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2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3.  Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών 

προσφορών, µovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού 

προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το 

οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 

4. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. 

5. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, 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. 

6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς 

επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Η τιµή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), και να αναγράφεται ολογράφως και 

αριθµητικώς. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται τυχόν δασµοί και φόροι 

(εκτός από τον Φ.Π.Α.) Κάθε είδους άλλη δαπάνη ( κόστος ασφάλισης, 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει 

συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

2. Προσφορές µε τις οποίες δεν δίνεται η τιµή σε ευρώ ή καθορίζεται µ’ αυτές σχέση 

του ευρώ προς ξένο νόµισµα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3.  Οι τιµές δεσµεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης και σε 

τυχόν παράταση αυτής. 
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4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως 

όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές), οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να 

παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

7. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται 

πολιτική τιµών  κάτω του κόστους. 

 

8. Η τιµή που θα δοθεί ανά kg αποβλήτων και ανά δροµολόγιο, θα περιλαµβάνει 

την αποκοµιδή των αποβλήτων της κάθε Υγειονοµικής Μονάδας µαζί µε τα 

ιατρεία ευθύνης της. 

 

9. Η Υπηρεσία θα δεχθεί προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών 

της ∆ιακήρυξης. Προσφορά που θα αφορά µέρος των απαιτούµενων 

υπηρεσιών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντες των οποίων οι 

προσφορές είναι αποδεκτές µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής 

σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.  

2. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των αιτούµενων υπηρεσιών. 

 

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό 

ανάδοχο), να υποβάλει εντός δέκα (10) ηµερών, από την ειδοποίηση, τα 
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δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 

συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται 

ειδικότερα στη διακήρυξη (άρθρο 2, παρ.4). Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται 

από τον διαγωνιζόµενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος 

παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών. 

4. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την ∆ιοίκηση της Υπηρεσίας.  Η 

ανακοίνωση της κατακύρωσης της διαδικασίας γίνεται εγγράφως προς τον 

επιλεγέντα από την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 105 

του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα: 

� η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης µαζί µε 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 

των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο κ.λ.π. επί αποδείξει. Κατά της Απόφαση αυτής χωρεί ένσταση 

του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.  

� στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης 

στον προµηθευτή και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της 

σύµβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) εντός πέντε (5) ηµερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5% επί της 

συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από το 

συνολικό χρόνο ισχύος της σύµβασης.  

5. Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει µόνο της τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106   

του Ν. 4412/16.  
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Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης: 

α. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης (εφόσον προβλέπεται 

στην παρούσα) και 

β. Σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου οργάνου της Αρχής. 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016 περί προµηθειών. 

 

7.  Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή 

οι νόµιµοι εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν 

της κατακύρωσης της σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο 

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της, µε δικαίωµα προαίρεσης τριών (3) µηνών κατά ποσότητα και τιµές 

όπως εµφαίνονται στο Παράρτηµα Α΄ µε µονοµερή απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης 

Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. 

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την παράταση, 

αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Η 3η ∆ΥΠΕ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την εκτέλεση της σύµβασης πριν από τη 

λήξη της,  χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου, εφόσον για το είδος του διαγωνισµού 

προγραµµατιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχος ενοποιηµένος διαγωνισµός από αρµόδια 

Αρχή του Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρµόδια Αρχή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων 

σχετικών νοµοθετηµάτων που έχουν τεθεί σε ισχύ. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως 

και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσµία και τη διαδικασία 
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υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµο-

σίου, ποσού ίσου µε το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας του 

διαγωνισµού. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί 

να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και τουρισµού, Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων. 

ΑΡΘΡΟ 8o 

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των τιµολογίων 

(µηνιαίας παροχής υπηρεσιών) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής 

προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 

Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τις υπ’αριθµ. πρωτ. 37650/12.10.2018 

(Α∆Α:Ψ9ΒΟΟΡΕΠ-Θ8Ο) και 37652/12.10.2018 (Α∆Α:6ΧΕΧΟΡΕΠ-ΠΒΒ) αναλήψεις 

υποχρέωσης και δεσµεύσεις πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής, 

µεταφοράς και διάθεσης νοσοκοµειακών αποβλήτων για τις ανάγκες των Φορέων 

ΠΦΥ αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ, συνολικής δαπάνης #66.996,36€# EURO 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών 

χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της 

υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία 

που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για 

την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα 

Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των 

συµβατικών υποχρεώσεων.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 

3η ∆ΥΠΕ   καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα 

µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) 

παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  
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Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 

από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επί-

τροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό 

διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων µεταξύ της 3ης ∆ΥΠΕ και του 

αναδόχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 

προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο Ανάδοχος  βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

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

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ: 

• ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΗΜ∆ΗΣ). 

• ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

• ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΠΙΝΑΚΑ 

Περιφ.Ενότητα Φορείς Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
Κέντρο Αναφοράς 

∆ιαχείρισης 

Θεσσαλονίκης Πύλης Αξιού, Θεσσαλονίκης, ΚΑΠ ∆ΕΗ 

ΠΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΠΥΘ 
Πύλης Αξιού 

 Νεάπολης, Λαγκαδά, Κουφαλίων  Νεάπολης 

 Ευόσµου, ∆ιαβατών, Χαλάστρας ∆ιαβατών 

Πέλλας Έδεσσας, Αριδαίας, Σκύδρας, Άρνισσας Έδεσσας 

 Γιαννιτσών, Κρύας Βρύσης Γιαννιτσών 

Ηµαθίας Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας Βέροιας 

Πιερίας Κατερίνης, Αιγινίου, Λιτοχώρου Κατερίνης 

Κοζάνης Κοζάνης, ΚΑΠ ∆ΕΗ-ΠΕΚΑ Κοζάνης, 

Σερβίων, Σιάτιστας, Τσοτυλίου, 

Πτολεµαΐδας, ΚΑΠ ∆ΕΗ-ΠΕΚΑ Πτολεµαΐδας 

Κοζάνης 
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Γρεβενών Γρεβενών, ∆εσκάτης Γρεβενών 

Καστοριάς Καστοριάς, Άργους Ορεστικού Καστοριάς 

Φλώρινας Φλώρινας, Αµυνταίου Φλώρινας 

 

ΑΡΘΡΟ 9o 

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Περίληψη της παρούσας  διακήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση στην Ηµερήσια 

Πολιτική και Οικονοµική Εφηµερίδα «ο ΛΟΓΟΣ»  και στους παρακάτω φορείς:  

• Εµπορικό - Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 

• Βιοτεχνικό - Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 

• Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πιερίας- Ηµαθίας– Πέλλας– Κοζάνης– Καστοριάς- 

Φλώρινας -Γρεβενών 

• ∆ήµο Θεσσαλονίκης 

Περίληψη της διακήρυξης καθώς και το πλήρες σώµα αυτής θα αναρτηθούν στον 

πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.  

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά 

από την ιστοσελίδα της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για ό,τι δεν αναφέρεται στην παρούσα  διακήρυξη, ισχύουν οι περί προµηθειών του 

∆ηµοσίου νόµοι και διατάξεις (Ν.4412/2016). 

  

                                                                                            Ο ∆ιοικητής 

     της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας 

  

                                                                                       Γιώργος Κ. Κίρκος 
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Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της  διακήρυξης υπ’ αριθ. 07/2018) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ  

 

Οι Υγειονοµικές Μονάδες της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας της 3ης ΥΠΕ παράγουν 

απόβλητα κατά κύριο λόγο αµιγώς µολυσµατικά (ΕΑΑΜ). Επικίνδυνα Απόβλητα 

Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ) χαρακτηρίζονται τα απόβλητα τα οποία εκδηλώνουν 

µόνο την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του Ν. 4042/2012. Η 

διαχείριση των ΕΑΑΜ οφείλει να πραγµατοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η ∆ηµόσια Υγεία και η προστασία του Περιβάλλοντος. Για τη διαχείριση 

των αµιγώς µολυσµατικών αποβλήτων των Υγειονοµικών Μονάδων, δηλαδή τη 

συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και τελική διάθεσή τους, θα πρέπει να 

ισχύουν τα µέτρα και οι όροι της αντίστοιχης νοµοθεσίας.  

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 

Η συλλογή και η αποθήκευση θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τα όσα 

ορίζει η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄1537) και οι σχετικές εγκύκλιοι. Η διαχείριση των ΕΑΑΜ 

θα πραγµατοποιείται αυστηρά σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.  

Για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 1 

παρ. 1.1 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006  (ΦΕΚ Β΄ 791)όπως 

εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του εθνικού και κοινοτικού 

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

απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO. Απαραίτητη είναι η ταξινόµηση των 

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

χρήση της αντίστοιχης συσκευασίας, µε την κατάλληλη σήµανση και επισήµανσή της.  

Ειδικότερα, η συσκευασία των αποβλήτων θα γίνεται σε σακούλες 

κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο υψηλής  πυκνότητας (HDPE) ή χαµηλής 

πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5mm. Οι σακούλες θα συνοδεύονται από 

hospital box, τα οποία θα κλείνουν µε τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγµά 

τους µετά το κλείσιµό τους.  Τα hospital boxes και οι λοιπές συσκευασίες που θα 

χρησιµοποιηθούν για την µεταφορά των ΕΑΑΜ, θα είναι κίτρινου ή κόκκινου χρώµατος 

ανάλογα µε τη µέθοδο επεξεργασίας (αποστείρωση ή αποτέφρωση αντίστοιχα) και θα 

πληρούν τις εξής προδιαγραφές: 

• θα είναι κατάλληλες κατά UN,  
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• θα έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµατικού ή 

/ και επικίνδυνου, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται,  

• θα αναγράφουν τη κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητα 

τους, και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» (ΕΑΑΜ),  

• θα φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι και να 

αναγράφουν: ηµεροµηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής 

(τµήµα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισµό 

αποβλήτων. 

 Τα αιχµηρά αντικείµενα θα συλλέγονται σε υψηλής πυκνότητας σχεδιασµένους, 

αδιαφανείς, αδιάτρητους, αυτόκλειστους, σκληρούς, πλαστικούς υποδοχείς (πλην 

PVC), µε καπάκι ειδικού τύπου που κλείνει µε ασφάλεια και  

• θα  διαθέτουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής,  

• θα είναι ανθεκτικοί στη διείσδυση και τη διαρροή, έτσι ώστε τα στοιχεία τους να 

µην µπορούν να πέσουν κατά τη διάρκεια της συσκευασίας τους και κανένα στοιχείο 

του περιεχοµένου τους να µην µπορεί να αφαιρεθεί από τον υποδοχέα. 

• θα είναι κατάλληλοι κατά UN,  

• θα φέρουν το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και επικίνδυνου και την 

αντίστοιχη σήµανση, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται,  

• θα χαρακτηρίζονται µε τον όρο «Αιχµηρά Απόβλητα».  

  Οι υποδοχείς θα είναι κίτρινου ή κόκκινου χρώµατος ανάλογα µε τη µέθοδο 

επεξεργασίας (αποστείρωση ή αποτέφρωση αντίστοιχα). Οι υποδοχείς των αιχµηρών 

θα κλείνουν όταν θα έχουν γεµίσει κατά τα τρία τέταρτα του συνόλου τους και θα 

τοποθετούνται σε πλαστική σακούλα του δευτερογενή περιέκτη (το hospital box που 

είναι ο δευτερογενής περιέκτης αποτελείται από την πλαστική σακούλα και το κυτίο). 

Εάν οι υποδοχείς των αιχµηρών πρόκειται να αποτεφρωθούν, θα τοποθετούνται σε 

κόκκινο hospital box. Εάν οι υποδοχείς των αιχµηρών πρόκειται να υποστούν 

αποστείρωση, θα τοποθετούνται σε κίτρινο hospital box. 

O ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει σε κάθε Κέντρο Υγείας ικανό αριθµό 

µέσων συσκευασίας αποβλήτων και σε τέτοια συχνότητα ώστε να µην υπάρχουν 

ελλείψεις και να µην παρεµποδίζεται η εύρυθµη λειτουργία των Κέντρων Υγείας. 

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

ψυκτικούς θαλάµους, επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν 

την αλλοίωση των αποβλήτων. Στο χώρο αυτό, πρέπει να υπάρχει ευκρινής σήµανση 

µε τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα και το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και 

επικίνδυνου. Η αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών για 

παραγόµενες ποσότητες µικρότερες των 500 λίτρων θα γίνεται σε ψυκτικό θάλαµο µε 

θερµοκρασία µικρότερη των  0°C  και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο  από 30 

ηµέρες. Η αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών για 
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παραγόµενες ποσότητες έως 100Kg ετησίως θα γίνεται σε θάλαµο κατάψυξης (≤-18°C) 

και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο του έτους.  

O ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει µε δική του ευθύνη, προσωπικό και 

κόστος, ψυκτικούς θαλάµους (ψυκτικούς θαλάµους µε θερµοκρασία µικρότερη των 

0°C ή θαλάµους κατάψυξης ≤-18°C κατά περίπτωση) κατόπιν συνεννόησης µε τον 

Υπεύθυνο διαχείρισης αποβλήτων του Κέντρου Υγείας και βάσει του επισυναπτόµενου 

πίνακα συχνοτήτων αποκοµιδής.   

Οι ψυκτικοί θάλαµοι (ψυκτικοί θάλαµοι µε θερµοκρασία µικρότερη των 0°C  ή 

θάλαµοι κατάψυξης ≤-18°C)  µπορούν να µη φέρουν ενσωµατωµένο ζυγό, αλλά στην  

περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκοµίζεται σε κάθε παραλαβή αποβλήτων φορητός 

ζυγός. 

Τα απόβλητα αυτής της κατηγορίας θα ζυγίζονται παρουσία του Υπευθύνου 

διαχείρισης αποβλήτων του Κέντρου Υγείας σε  διακριβωµένο ζυγό σύµφωνα µε το 

πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 ή νεότερες εκδόσεις του. Οι χρησιµοποιούµενοι ζυγοί θα 

φέρουν ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία θα φαίνονται οι ηµεροµηνίες 

διακρίβωσης και συνιστώµενης επαναδιακρίβωσης τους, ο Αριθµός Πιστοποιητικού 

καθώς και ο αριθµός ταυτοποίησης (Asset Number) τους.  

Οι ψυκτικοί θάλαµοι (ψυκτικοί θάλαµοι µε θερµοκρασία µικρότερη των 0°C ή 

θάλαµοι κατάψυξης ≤-18°C) θα είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλο θερµόµετρο 

µέτρησης της θερµοκρασίας του θαλάµου. Η παρακολούθηση της σωστής 

λειτουργίας του θαλάµου θα γίνεται σε ηµερήσια βάση από υπάλληλο που θα ορίσει 

το κάθε Κέντρο Υγείας. Σε περίπτωση βλάβης των ψυκτικών θαλάµων θα ειδοποιείται 

άµεσα ο ανάδοχος για την αποκατάσταση της βλάβης. Το Κέντρο Υγείας θα πρέπει να 

διατηρεί βιβλίο µε καταγραφές µέτρησης θερµοκρασιών τουλάχιστον 3 φορές 

ηµερησίως, µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το µεγαλύτερο δυνατό χρονικό εύρος 

της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει τη συντήρηση, την επισκευή και την 

αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης τόσο των ψυκτικών θαλάµων όσο και των 

µηχανισµών ζύγισης.  

 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Η παραλαβή και η  αποκοµιδή των ΕΑΑΜ από τους χώρους προσωρινής 

αποθήκευσης θα γίνεται παρουσία του Υπευθύνου διαχείρισης αποβλήτων του κάθε 

Κέντρου Υγείας. Τα απόβλητα θα ζυγίζονται παρουσία του πρώτου σε διακριβωµένο 

ζυγό .  
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Φθορές που τυχόν προκαλούνται στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υγείας κατά 

τη µεταφορά των αποβλήτων από υπαιτιότητα ή παράβλεψη του προσωπικού του 

αναδόχου βαρύνουν στο ακέραιο τον τελευταίο.  

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012  (ΦΕΚ Β΄ 1537) για 

τα ΕΑΑΜ που µεταφέρονται και επεξεργάζονται εκτός Κέντρων Υγείας πρέπει να 

συµπληρώνεται το επίσηµο έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά 

επικίνδυνων αποβλήτων µε βάση το υπόδειγµα του παραρτήµατος της ΚΥΑ 

146163/1537/2012 2012  (ΦΕΚ Β΄ 1537). Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε 

κάθε εργασία συλλογής και µεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου και η µορφή 

του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 

146163/1537/2012(2012  (ΦΕΚ Β΄ 1537). Η έκδοση του εντύπου αυτού, χωριστά για κάθε 

Κέντρο Υγείας, θα γίνεται µε έξοδα του αναδόχου. Ο Υπεύθυνος της αναδόχου 

εταιρίας, ο οποίος θα µεταφέρει τα απόβλητα, θα συµπληρώνει από κοινού µε τον 

Υπεύθυνο διαχείρισης αποβλήτων, σε τρία αντίγραφα, το έντυπο αναγνώρισης για τη 

συλλογή και τη µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων. Ο µεταφορέας παραλαµβάνει και 

τα τρία αντίγραφα προκειµένου να συµπληρωθούν και να υπογραφούν από τον 

Υπεύθυνο της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων.  Μετά το τέλος της 

επεξεργασίας των αποβλήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει 

υπογεγραµµένο αντίγραφο  στον Υπεύθυνο διαχείρισης αποβλήτων του Κέντρου 

Υγείας για το αρχείο του.   

Σε ό,τι αφορά τη διαθεσιµότητα των µέσων ατοµικής προστασίας, τους 

εµβολιασµούς και την εκπαίδευση του προσωπικού του αναδόχου, ευθύνεται 

αποκλειστικά και µόνο ο ανάδοχος. 

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκοµίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε 

περίπτωση διασποράς του µεταφερόµενου φορτίου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 

διαθέτει επαρκή εξοπλισµό για τις διαδικασίες καθαρισµού και απολύµανσης που θα 

περιγράφονται στο αναλυτικό σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην Αδειοδοτούσα 

Αρχή. 

Ο ανάδοχος όταν διαπιστώνει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη 

δηµόσια υγεία κατά παράβαση της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, κατά 

τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή ανάκτησης ή κατά την 

συλλογή και µεταφορά των ΕΑΑΜ έχει υποχρέωση: 

i. Να ειδοποιεί αµελλητί, προφορικά και εγγράφως, το αργότερο εντός 24 ωρών, τις 

αρµόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας και την αρµόδια 

για την έκδοση της ΑΕΠΟ ή των ΠΠ∆ αρχή και να θέτει στην διάθεσή τους κάθε σχετική 

πληροφορία. 

ii. Να λαµβάνει άµεσα κάθε αναγκαίο µέτρο και 
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iii. Να υποβάλλει στις αρµόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας 

Περιφέρειας σχέδιο αντιµετώπισης των ως άνω επιπτώσεων. 

Η ανάδοχος εταιρία σε περίπτωση αδυναµίας συλλογής και επεξεργασίας των 

αποβλήτων, πρέπει να εξασφαλίζει ικανές λύσεις ώστε να συνεχιστεί  απρόσκοπτα η 

συλλογή και η µεταφορά των αποβλήτων, χωρίς να δηµιουργείται οποιοδήποτε 

πρόβληµα στα Κέντρα Υγείας και να µην υπάρχει κίνδυνος για τη ∆ηµόσια Υγεία. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει προσωρινή παύση των εργασιών της 

αναδόχου εταιρίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει, µε δική του δαπάνη, τη 

συνέχιση της παραλαβής, διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων έως την 

παύση της ισχύος της υπογραφείσας σύµβασης. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Για την µεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός ΥΜ εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο 

κεφάλαιο 1 παρ. 1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/20061 (ΦΕΚ Β΄ 

791), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Για τις οδικές µεταφορές των ΕΑΥΜ εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην ADR (αν 

απαιτείται, κατά περίπτωση IMDG, RID, IATA, ICAO). Ο οδηγός που εκτελεί τη µεταφορά 

πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης 

ADR, αντίστοιχου των µεταφερόµενων υλικών.  

Τα οχήµατα µεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε άδεια 

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

«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας 

συλλογής – µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄309), όπως τροποποιήθηκε 

από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄948). 

Για τη διασυνοριακή µεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Κέντρων Υγείας εφαρµόζονται 

τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 1 παρ.1.3 της κοινής υπουργικής απόφασης 

24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β΄791), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Τα οχήµατα µεταφοράς των ΕΑΑΜ πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις: 

• Να είναι κατάλληλα και εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό έγκρισης  ADR, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 104/1999 όπως 

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 

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

• Να φέρουν κατάλληλη σήµανση, το διεθνές σήµα κινδύνου το οποίο να 

επιδεικνύεται σε εµφανές σηµείο. 

• Να είναι κατάλληλου µεγέθους σύµφωνα µε τον ΚΟΚ. 

• Κατ΄ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης 

≤8οC, να µην φέρουν µηχανισµό συµπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή µεταφορά, να 
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µπορούν να πλένονται και να απολυµαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις 

για την ατοµική προστασία του οδηγού και των χειριστών. 

• Να διαθέτουν κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη µη 

µετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Τα ΕΑΑΜ  µπορούν να υπόκεινται σε επεξεργασία µε τις µεθόδους  της 

αποτέφρωσης ή της αποστείρωσης. Για την επεξεργασία των Επικινδύνων Αποβλήτων 

ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 και στο Υποπαράρτηµα Ι της κοινής 

υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β΄791), όπως εκάστοτε ισχύει.  

 

 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Η αποκοµιδή των ΕΑΑΜ θα γίνεται σε πρωινές ώρες από ∆ευτέρα έως και 

Παρασκευή και ύστερα από συνεννόηση µε τον Υπεύθυνο διαχείρισης αποβλήτων του 

κάθε Κέντρου υγείας.  

Αποκοµιδή δε θα πραγµατοποιείται στις επίσηµες αργίες του κράτους. Από 

αποκοµιδή σε αποκοµιδή δε θα µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός 

έτους για ετήσιες ποσότητες έως 100kg και για θερµοκρασίες συντήρησης ≤-18ο C 

(ΚΥΑ 146163/2012 όπως τροποποιήθηκε µε την  ΚΥΑ 41848/1848/2017). Από 

αποκοµιδή σε αποκοµιδή δε θα µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 

ηµερών για ποσότητες ΕΑΑΜ µικρότερες των 500 λίτρων και για θερµοκρασία 

µικρότερη των 0ο C.  

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

1. Άδεια συλλογής-µεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών 

(ΕΑΑΜ) σε ισχύ και σύµβαση µε αδειοδοτηµένη Μονάδα επεξεργασίας επικίνδυνων 

αποβλήτων (σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν διαθέτει Μονάδα επεξεργασίας). 

2. Άδεια συλλογής-µεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών 

(ΕΑΑΜ) και Άδεια επεξεργασίας (σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαθέτει την Μονάδα 

επεξεργασίας) σε ισχύ. 

3. Άδεια συλλογής-µεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών 

(ΕΑΑΜ) που έχουν υποστεί επεξεργασία µε αποστείρωση. 

4. ∆ιαπεριφερειακή άδεια για συλλογή – µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 

Υγειονοµικών Μονάδων λόγω της υφιστάµενης κατανοµής των Κέντρων Υγείας της 3ης 
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Υ.ΠΕ. σε δύο Περιφέρειες, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια 

∆υτικής Μακεδονίας.  

5. Έγγραφη συγκατάθεση για την περίπτωση διασυνοριακής µεταφοράς αυτής της 

κατηγορίας των αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 4042/2012. 

6. Ο νόµιµος κάτοχος της άδειας συλλογής-µεταφοράς των ΕΑΑΜ, θα πρέπει να 

διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ή  Σύστηµα Οικολογικής 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). 

7. Ο υποψήφιος ανάδοχος, πρέπει να είναι καταχωρηµένος στο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Αποβλήτων σύµφωνα µε την Υ.Α.οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2992/19-9-

2016).   

8. Τα οχήµατα µεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές της 

ΚΥΑ 146163/2012.  

9. Πιστοποιητικά έγκρισης ADR και ATP  των οχηµάτων.  

10. Πιστοποιητικά επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών. 

11. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διασποράς του µεταφερόµενου φορτίου. 

12. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς µε 

ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζηµιών προς 

τρίτους και το περιβάλλον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1. γ)2 του 

άρθρου 57 του Ν. 4042/2012. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο να προβλέπει και τη 

διασυνοριακή µεταφορά.  

13. Βεβαίωση αποδοχής επεξεργασµένων ΕΑΑΜ από νόµιµους χώρους υγειονοµικής 

ταφής. 

14. Πιστοποιητικά διακρίβωσης όλων των ζυγών που θα χρησιµοποιηθούν για τη 

ζύγιση των αποβλήτων που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης. 

15. Σε περίπτωση συνεργασίας της αναδόχου εταιρίας για την τελική επεξεργασία των 

αποβλήτων µε εταιρία που εδρεύει στο εξωτερικό, η τελευταία υποχρεούται  να εκδίδει 

πιστοποιητικό τελικής διάθεσης των αποβλήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία (ΕΟΚ/259/93 και ΕΚ αριθ.1013/2006), το ανωτέρω πιστοποιητικό  

θα αποστέλλεται εντός προθεσµίας 180 (εκατόν ογδόντα) ηµερών από την παραλαβή 

των αποβλήτων. Έως τότε, η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση 

παραλαβής των αποβλήτων, η οποία θα ισχύει µέχρι την παραλαβή του 

πιστοποιητικού τελικής διάθεσης από τον φορέα επεξεργασίας. 

16. Άδεια προσωρινής αποθήκευσης σε ισχύ εφόσον ακολουθείται αυτή η διαδικασία. 

 

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε Φεβρουάριο να προσκοµίζει έκθεση µε 

τις συνολικές ποσότητες των απόβλητων που διαχειρίστηκε η εταιρία του κατά τον 

προηγούµενο χρόνο, ανά Κέντρο Υγείας. 
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ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΑΑΜ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Οι ετήσιες ποσότητες στον πίνακα είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να υπάρξουν 

αποκλίσεις. 

Σε έκτακτες περιπτώσεις δύναται να παρατηρηθεί: 

1) Αυξηµένη παραγωγή αποβλήτων και να απαιτηθεί από κάποιο Κέντρο Υγείας 

εµβόλιµη αποκοµιδή αποβλήτων η οποία θα συνοδεύεται από ανάλογη επιπλέον 

χρέωση µε την τιµή της ισχύουσας σύµβασης. 

2) Μηδενική παραγωγή αποβλήτων από κάποιο Κέντρο Υγείας και να µην είναι 

απαραίτητη η εκτέλεση προγραµµατισµένου δροµολογίου οπότε δεν θα υπάρξει 

χρέωση του αντίστοιχου δροµολογίου. 

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη έγγραφη ενηµέρωση 

από τον Υπεύθυνο διαχείρισης αποβλήτων του Κέντρου Υγείας (τουλάχιστον πέντε 

εργάσιµες ηµέρες πριν) προς τον ανάδοχο και την ∆ιεύθυνση Οικονοµικής 

Οργάνωσης και Υποστήριξης της 3ης ΥΠΕ. Στην περίπτωση που δεν ενηµερωθούν 

εγκαίρως οι δύο παραπάνω εµπλεκόµενοι, στην πρώτη περίπτωση δεν θα 

πραγµατοποιηθεί εµβόλιµο δροµολόγιο και στη δεύτερη περίπτωση θα χρεωθεί 

κανονικά δροµολόγιο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΑΑΜ 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΕΑΑΜ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΑΑΜ, Kg/έτος 

ΚΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 
1 φορά το έτος 23 

ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

 
1 φορά το έτος  81,5 

ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

 
1 φορά το έτος 

27,2 

 

ΚΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 φορά το έτος 15 

ΚΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 φορά το έτος 72 

ΚΥ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1 φορά το µήνα 115 

ΚΑΠ ∆ΕΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1 φορά το µήνα 121,1 

ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 φορά το µήνα 125 

ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ 1 φορά το µήνα 127 

ΚΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 1 φορά το µήνα 138,9 
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ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΕΑΑΜ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΑΑΜ, Kg/έτος 

ΚΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1 φορά το µήνα 147 

ΚΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ 1 φορά το µήνα 154 

ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 1 φορά το µήνα 164 

ΚΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 φορά το µήνα 166 

ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 1 φορά το µήνα 201 

ΚΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ 1 φορά το µήνα 200 

ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 1 φορά το µήνα 191 

ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠ 

∆ΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
1 φορά το µήνα 207 

ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ 1 φορά το µήνα 226 

ΚΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 1 φορά το µήνα 241,7 

ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 1 φορά το µήνα 223 

ΚΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 φορά το µήνα 259,5 

ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ 1 φορά το µήνα 371 

ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 φορά το µήνα 340 

ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 φορά το µήνα 344 

ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 1 φορά το µήνα 325 

ΚΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΠ ∆ΕΗ 

ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 

1 φορά το µήνα 418,5 

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 1 φορά το µήνα 580 

ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 

 

1 φορά το µήνα 

 

632 

ΚΥ ΛΑΓΚΑ∆Α 

 

 

1 φορά το µήνα 624,5 

ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

Μέχρι 2 φορές το µήνα  

(τους µήνες από Μάιο έως Σεπτέµβριο) 

 

1 φορά το µήνα 

(τους µήνες από Οκτώβριο έως Απρίλιο) 

506 

ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 

 
2 φορές το  µήνα 1.396 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 3ης ΥΠΕ 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΕΑΑΜ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ/ 

ΥΜ 

ΤΙΜΗ/ 
kg 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΑΑΜ, Kg/έτος 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΤΡΙΜΗΝΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΡΙΜΗΝΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΡΙΜΗΝΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΕΤΗΣΙΟ + ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ) 

ΚΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 1 φορά το έτος 220,00 € 0,70 € 23 220,00 € 16,10 € 236,10 € 220,00 € 4,03 € 224,03 € 460,13 € 

ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 1 φορά το έτος  240,00 € 0,70 € 81,5 240,00 € 57,05 € 297,05 € 240,00 € 14,26 € 254,26 € 551,31 € 

ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 1 φορά το έτος 240,00 € 0,70 € 27,2 240,00 € 19,04 € 259,04 € 240,00 € 4,76 € 244,76 € 503,80 € 

ΚΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 φορά το έτος 220,00 € 0,70 € 15 220,00 € 10,50 € 230,50 € 220,00 € 2,63 € 222,63 € 453,13 € 

ΚΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 φορά το έτος 220,00 € 0,70 € 72 220,00 € 50,40 € 270,40 € 220,00 € 12,60 € 232,60 € 503,00 € 

ΚΥ ΑΡΓΟΣ 

ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
 1 φορά το µήνα  95,00 € 0,70 € 115 1.140,00 € 80,50 € 1.220,50 € 285,00 € 20,13 € 305,13 € 1.525,63 € 

ΚΑΠ ∆ΕΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1 φορά το µήνα 40,00 € 0,70 € 121,1 480,00 € 84,77 € 564,77 € 120,00 € 21,19 € 141,19 € 705,96 € 

ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

(ΙΑΤΡΕΙΑ: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, 

ΠΟΛΙΧΝΗΣ, Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, 

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

ΜΕΤΕΩΡΩΝ, 

ΡΟ∆ΟΧΩΡΙΟΥ) 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 

1 φορά το µήνα 330,00 € 0,70 € 125 3.960,00 € 87,50 € 4.047,50 € 990,00 € 21,88 € 1.011,88 € 5.059,38 € 

ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ 1 φορά το µήνα 80,00 € 0,70 € 127 960,00 € 88,90 € 1.048,90 € 240,00 € 22,23 € 262,23 € 1.311,13 € 

ΚΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 1 φορά το µήνα 80,00 € 0,70 € 138,9 960,00 € 97,23 € 1.057,23 € 240,00 € 24,31 € 264,31 € 1.321,54 € 

ΚΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1 φορά το µήνα 80,00 € 0,70 € 147 960,00 € 102,90 € 1.062,90 € 240,00 € 25,73 € 265,73 € 1.328,63 € 

ΚΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ 1 φορά το µήνα 95,00 € 0,70 € 154 1.140,00 € 107,80 € 1.247,80 € 285,00 € 26,95 € 311,95 € 1.559,75 € 

ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 1 φορά το µήνα 140,00 € 0,70 € 164 1.680,00 € 114,80 € 1.794,80 € 420,00 € 28,70 € 448,70 € 2.243,50 € 

ΚΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 φορά το µήνα 95,00 € 0,70 € 166 1.140,00 € 116,20 € 1.256,20 € 285,00 € 29,05 € 314,05 € 1.570,25 € 

ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 1 φορά το µήνα 80,00 € 0,70 € 201 960,00 € 140,70 € 1.100,70 € 240,00 € 35,18 € 275,18 € 1.375,88 € 

ΚΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ 1 φορά το µήνα 80,00 € 0,70 € 200 960,00 € 140,00 € 1.100,00 € 240,00 € 35,00 € 275,00 € 1.375,00 € 

ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 1 φορά το µήνα 80,00 € 0,70 € 191 960,00 € 133,70 € 1.093,70 € 240,00 € 33,43 € 273,43 € 1.367,13 € 

ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΠ ∆ΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
1 φορά το µήνα 140,00 € 0,70 € 207 1.680,00 € 144,90 € 1.824,90 € 420,00 € 36,23 € 456,23 € 2.281,13 € 

ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ 1 φορά το µήνα 80,00 € 0,70 € 226 960,00 € 158,20 € 1.118,20 € 240,00 € 39,55 € 279,55 € 1.397,75 € 
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ΚΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 1 φορά το µήνα 80,00 € 0,70 € 241,7 960,00 € 169,19 € 1.129,19 € 240,00 € 42,30 € 282,30 € 1.411,49 € 

ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 1 φορά το µήνα 95,00 € 0,70 € 223 1.140,00 € 156,10 € 1.296,10 € 285,00 € 39,03 € 324,03 € 1.620,13 € 

ΚΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(ΙΑΤΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, 

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Ο∆ΟΝΤΟ-

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ) 

1 φορά το µήνα 200,00 € 0,70 € 259,5 2.400,00 € 181,65 € 2.581,65 € 600,00 € 45,41 € 645,41 € 3.227,06 € 

ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ 1 φορά το µήνα 80,00 € 0,70 € 371 960,00 € 259,70 € 1.219,70 € 240,00 € 64,93 € 304,93 € 1.524,63 € 

ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 φορά το µήνα 80,00 € 0,70 € 340 960,00 € 238,00 € 1.198,00 € 240,00 € 59,50 € 299,50 € 1.497,50 € 

ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 φορά το µήνα 70,00 € 0,70 € 344 840,00 € 240,80 € 1.080,80 € 210,00 € 60,20 € 270,20 € 1.351,00 € 

ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 1 φορά το µήνα 120,00 € 0,70 € 325 1.440,00 € 227,50 € 1.667,50 € 360,00 € 56,88 € 416,88 € 2.084,38 € 

ΚΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 

ΚΑΙ ΚΑΠ ∆ΕΗ 

ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 

1 φορά το µήνα 140,00 € 0,70 € 418,5 1.680,00 € 292,95 € 1.972,95 € 420,00 € 73,24 € 493,24 € 2.466,19 € 

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 

(ΙΑΤΡΕΙΑ: ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ, 

ΕΥΟΣΜΟΥ, ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ) 

1 φορά το µήνα 100,00 € 0,70 € 580 1.200,00 € 406,00 € 1.606,00 € 300,00 € 101,50 € 401,50 € 2.007,50 € 

ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1 φορά το µήνα 80,00 € 0,70 € 632 960,00 € 442,40 € 1.402,40 € 240,00 € 110,60 € 350,60 € 1.753,00 € 

ΚΥ ΛΑΓΚΑ∆Α 1 φορά το µήνα 80,00 € 0,70 € 624,5 960,00 € 437,15 € 1.397,15 € 240,00 € 109,29 € 349,29 € 1.746,44 € 

ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

Μέχρι 2 φορές το 

µήνα  

140,00 € 0,70 € 506 2.380,00 € 354,20 € 2.734,20 € 420,00 € 88,55 € 508,55 € 3.242,75 € 

(τους µήνες από 
Μάιο έως Σεπτέµβριο) 

  

1 φορά το µήνα 

(τους µήνες από 
Οκτώβριο έως 

Απρίλιο) 

ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 2 φορές το  µήνα 50,00 € 0,70 € 1.396 1.200,00 € 977,20 € 2.177,20 € 300,00 € 244,30 € 544,30 € 2.721,50 € 

     
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 42.294,03 €   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΤΡΙΜΗΝΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  

11.253,51 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ ΕΤΗΣΙΑ 
& ΤΡΙΜΗΝΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  

53.547,54 € 

     

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
24%  

52.444,60 €   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΤΡΙΜΗΝΗΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 
24%  

13.954,35 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ ΕΤΗΣΙΑ 
& ΤΡΙΜΗΝΗΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 24%  

66.398,95 € 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

 

Ονοµασία Τράπεζας:_______________________________________ 

Κατάστηµα:______________________________________________ 

(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

Προς: 3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας)     Ηµεροµηνία:____________ 

         ΕΥΡΩ:_________________ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός 

…………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 

αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο «…………….» και 

……………….. συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 

καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
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ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει 

να είναι τουλάχιστον πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης). 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Σηµείωση για την Τράπεζα: 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

Ν.Π.∆.∆., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

    

        

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα …………. 201…, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

αφενός η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη 

(Α.Φ.Μ. 999122114, ∆.Ο.Υ. ∆΄ Θεσσαλονίκης),  όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της 

παρούσας από τον …………………………………………………, που χάριν συντοµίας θα καλείται " Η 

Υπηρεσία" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… ΤΚ 

…………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, ∆.Ο.Υ. ………………………………. εταιρία µε 

την επωνυµία ……………………………………………. [ή, ενδεχοµένως,  η ένωση ή κοινοπραξία των 

εταιριών α) ……………………….., β) …………………….. κ.λ.π.] που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. 

……………………………………… και στο εξής, χάριν συντοµίας θα καλείται "ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ", 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Την υπ’ αριθ. …/201… διακήρυξη. 

Γ) Την από ………..…… προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου. 

∆) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ 

Μακεδονίας σύµφωνα µε την οποία ο δεύτερος των συµβαλλοµένων ανακηρύχθηκε Ανάδοχος, 

για τα αναγραφόµενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύµβασης, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν 

τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα, για τους Φορείς Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (αναλυτική αναφορά σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

του διαγωνισµού και την τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου).  

1.2. Η παροχή υπηρεσιών θα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους της αρ.   ……/201… διακήρυξης του διαγωνισµού και την από ............ τεχνική και 

οικονοµική  προσφορά του αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα µέρη της 

παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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 2.1 Η σύµβαση µε τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, αρχίζοντας από την ηµεροµηνία 

υπογραφής ήτοι από την ……………………………. έως την …………………………………………., µε 

δικαίωµα προαίρεσης τριών (3) µηνών κατά ποσότητα και τιµές όπως εµφαίνονται στο Παράρτηµα 

Α΄ - Προϋπολογισµός, µε µονοµερή απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. 

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει  για την παράταση, αντιστοίχως, της 

ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

2.2. Η Υπηρεσία θα έχει δικαίωµα υποβολής αιτήµατος εκτέλεσης των όρων της σύµβασης από την 

εποµένη της υπογραφής της.  

2.3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την εκτέλεση της σύµβασης πριν από τη λήξη της,  

χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου, εφόσον για το είδος του διαγωνισµού προγραµµατιστεί και 

υλοποιηθεί αντίστοιχος ενοποιηµένος διαγωνισµός από αρµόδια Αρχή του Υπουργείου Υγείας ή 

άλλη αρµόδια Αρχή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων σχετικών νοµοθετηµάτων που έχουν τεθεί σε 

ισχύ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της 3ης ∆ΥΠΕ Μακεδονίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

4.1.  Με απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, o 

Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ 

αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις µέσα στov συµβατικό χρόvo ή 

τov χρόvo παράτασης. 

4.2.  Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 

σύµβαση, εφόσον: 

4.2.1. Η σύµβαση δεv υπογράφηκε  µε ευθύνη της Υπηρεσίας. 

4.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4.3.  Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, 

επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
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οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

4.4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για 

κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος των Φορέων ΠΦΥ αρµοδιότητας 3ης ΥΠΕ, από 

την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  

4.5.   Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή οι νόµιµοι 

εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να 

µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη 

λήξη αυτής.  

 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ µέρους του προσφέροντα 

µέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι 

απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαµβάνουν όλα τα µέλη αυτής, σε περίπτωση 

κοινοπραξίας. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

5.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύµβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή  

τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της συvoλικής συµβατικής αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), µε 

χρόνο ισχύος έως την ……….-201…..  

5.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την εκπλήρωση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  

5.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στην οικεία θέση 

της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1. Η πληρωµή θα γίνεται µετά τηv εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και σύµφωνα µε 

τις αρίθµ.πρωτ. …………………………………………………………. αναλήψεις υποχρέωσης και 

δεσµεύσεις πίστωσης, την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των τιµολογίων (µηνιαίας 

παροχής υπηρεσιών) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων 

οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 
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6.2. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

6.3. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής 

του τιµολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 

6.4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

6.5. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών 

υποχρεώσεων.  

6.6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 3η ΥΠΕ 

καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των 

νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

6.7. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή 

εξώδικων  διενέξεων µεταξύ της 3ης ∆ΥΠΕ και του αναδόχου, που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 

4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

7.1. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την µη έγκαιρη παράδοση των υπό 

ανάθεσης υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται 

κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί 

έστω και µε τη λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται 

ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του.  
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7.2. Σε εφαρµογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε 

διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία 

να το αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο Νοσοκοµείο τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία στερείται του 

δικαιώµατος να επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας  για τη µη εκπλήρωση των 

συµβατικών του υποχρεώσεων. 

7.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

του Αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

8.1. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών µπορεί να γίνει 

µόνον εγγράφως, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µετά από προηγούµενη 

σχετική απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ.  Έχουν πλήρη συµβατική ισχύ και αποτελούν 

αναπόσπαστα τµήµατα της σύµβασης, στο µέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) 

η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισµού, β) η τεχνική και οικονοµική προσφορά του 

Αναδόχου και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου. 

8.2. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί 

προµηθειών του ∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως 

ισχύουν κάθε φορά.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

9.1.   Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, 

εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) 

την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την 

εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση 

της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την ∆ιοίκηση της 3ης 

ΥΠΕ, προς την οποία ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση.  

 Η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή 

του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Εάν η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ δεν εκδώσει 

απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα υποβολής της ή αν ο 
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Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ., τότε οποιοδήποτε από τα 

µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων. 

9.2.   Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’ 

αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ 

ύλην αρµόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

9.3.   Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ.  

……./201… διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του 

∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν 

αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωµάτων της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, που 

απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής 

ισχύουσας νοµοθεσίας. 

  

 

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όµοια αντίγραφα, τα οποία,  

αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων η ∆ιοίκηση της 

3ης ΥΠΕ έλαβε ένα αντίγραφο, ενώ το δεύτερο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

      

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

         (Υπογραφή)                                                                                   (Υπογραφή)  

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

Για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 50048 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 546 23 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΜΑΒΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

- Τηλέφωνο: 2313 320 587, 542 

- Ηλ. ταχυδροµείο: prom@3ype.gr 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.3ype.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΑΜ 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:  

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : - 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

07/2018 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 
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ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 

µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

από κοινού µε άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

Υ.ΠΕ.ύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης 

σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύµβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

6.8. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii· 

6.9. δωροδοκίαix,x· 

6.10. απάτηxi· 

6.11. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

6.12. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίαςxiii· 

6.13. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 

οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού 

που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 
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Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 
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[……] [……] 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 

ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

[] Ναι [] Όχι 
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- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 

υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 

νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 

µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxviii, 

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 

[] Ναι [] Όχι 
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ανάθεσης της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 

αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxx κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 

άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

[] Ναι [] Όχι 
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δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……]  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί 

να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα 

σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός φορέας 

µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 
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: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 

οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης : 

και/ή, 

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 

είναι ο εξής xxxiii: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόµισµα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό 

τοµέα που καλύπτεται από τη σύµβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 

για τον αριθµό οικονοµικών ετών που 

απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον 

αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξήςxxxiv: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 

 

 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόµισµα 
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την 

απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 

ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 

αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές των 

απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας-

αναλογία µεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του 

οικονοµικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόµισµα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

[……..........] 
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στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxvii, ο οικονοµικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που 

έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 

τους παραλήπτες δηµόσιους ή 

ιδιωτικούςxxxix: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ηµεροµ

ηνίες 

παραλήπ

τες 

    
 

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 
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Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 

έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

 

[……] 

 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει 

τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

 

 

 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης: 

[....……] 

 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης) 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

β) [……] 





  

 

Σελίδα 63 από 70 

β) τα διευθυντικά στελέχη του:  

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 

αριθµός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

 

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 

την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 

ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 

Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα 

ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της 

προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 

το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 

τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 

να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρµοστούν για τον περιορισµό του 

αριθµού των υποψηφίων µε τον ακόλουθο 

τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονοµικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούµενα έγγραφα: 

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxliv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlv 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις      

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 

µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxlvi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxlvii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 

στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: 

(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 

δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να 

βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 

της 11.11.2008, σ. 42). 
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 

εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως 

κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 

Πρωτοκόλλων. 
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός 

ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής 

και άλλες διατάξεις.". 
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση 

αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την 

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  





  

 

Σελίδα 70 από 70 

                                                                                                                                                 
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό 

λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, 

ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή 

της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxix Πρβλ άρθρο 48. 
xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvi  Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxviii   Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xxxix Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xl Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
xli Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xlii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του 

υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




