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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 
ΑΘΘΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-47  

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ ΤΚ 10676 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL303 

Τθλζφωνο 213 2041642 – 213 2041773 

Φαξ 2132041989 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@evaggelismos-hosp.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αν.Ραπαναγιϊτου- Μ.Χατηθπαφλου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.evaggelismos-hosp.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) www.evaggelismos-hosp.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ - ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ  και 
ανικει ςτο Υπουργείο Υγείασ.   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ : http://www.evaggelismos-hosp.gr/και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ και του ΚΘΜΔΘΣ.. 
β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
http://www.evaggelismos-hosp.gr/ι promithies@evaggelismos-hosp.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 
ΑΘΘΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ. Θ δαπάνθ  τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ βαρφνει τον Κ.Α. Εξόδων 0846, ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν –Υπθρεςιϊν Υγείασ του Νοςοκομείου για το ζτοσ 2019 
(Ρ.Ρ.Υ.Υ 2019-ΤΜΘΜΑ 1ο)  

 

http://www.evaggelismos-hosp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.evaggelismos-hosp.gr/
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι οι ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ διακιρυξθσ.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 90524000-6.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ εκατομμυρίου τετρακόςια ογδόντα επτά 
χιλιάδεσ τριάντα επτά ευρϊ και ενενιντα τεςςάρων λεπτϊν (1.487.038,37 € ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 1.199.224,49,  ΦΡΑ : 287.813,88€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 μινεσ  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει μόνο τθσ τιμισ 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 
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 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 Του N.4472/2017 (A’ 74), « Κδρυςθ τθσ Εκνικισ Κεντρικισ  Αρχισ Ρρομθκειϊν Υγείασ για τθν 
κεντρικοποίθςθ προμθκειϊν των εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ  φορζων», κακϊσ και τθν 
εγκφκλιο 853/27-3-2018,»Διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ για τισ διατάξεισ του ςυγκεκριμζνου Νόμου. 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή 
καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίηςη  
μετοχϊν Ελληνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάληψησ ζργων ή 
προμηθειϊν του Δημοςίου ή των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δημόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Καθοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 
εταιρίεσ”. 

 Τθν υπ’ αρ 75 Απόφαςθ τθσ 227θσ Συνεδρίαςθσ ςτισ 20-2-2019 (ΑΔΑ:60ΘΡ4690ΩΧ-Ξ9Υ) του Δ.Σ. του 
Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν – Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ρ.Ρ.Υ.Υ 2019- 
Τμιμα 1ο).  

 Τισ κάτωκι αποφάςεισ & ζγγραφα: 

 Τθν υπ ́ αρ . 64 Απόφαςθ τθσ 234θσ Συνεδρίαςθσ Δ.Σ. τθσ 11-04-2019 για τθν ζγκριςθ του τεφχουσ 
προκιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ποςοτιτων  των ειδϊν και τθν διενζργεια του 
ςχετικοφ διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ: 6084690ΩΧ-Σ6Μ) 

 Τθν υπ’ αρικ. 454/2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: ΩΚΥ4690ΩΧ-ΛΘΙ) του 
Νοςοκομείου (ΚΑΕ 0846) ποςοφ  495.679,45€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%. 

 Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 23738 /19-4-2019 Απόφαςθ  Διοικιτριασ τθσ 1θ ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ περί ζγκριςθσ 
ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 7Μ 97469Θ26-ΔΜΤ), ΚΑΕ : 0846 ποςοφ 991.358,91€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%, ζτοσ 2020. 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 03/06/2019 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15:00 
μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr ,  τθν 07/06/2019, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 12:00μ.μ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 24/04/2019 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (αρικμόσ 19-198980-001). 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  
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Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετική ηλεκτρονική διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ 
ςτην πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 71992. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ  κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.evaggelismos-hosp.gr.  

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 46/2019 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

2. το τεφχοσ Διακιρυξθσ 

3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),  θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμερολογιακζσ 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό 
τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 

http://www.promitheus.gov.gr/
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από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα  αγγλική  μόνο εφόςον ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν Συμμετοχισ και καλισ Εκτζλεςθσ ςτο Ραράρτθμα V. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ 
ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ, εφόςον θ λιψθ 
οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ    

Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των 
προςφερομζνου/ων είδουσ/ειδϊν. 

ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟ: 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΡΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

1 ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΜΙΓΩΣ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 

 21.997,05€ 

2 ΜΕΙΚΤΑ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

1.987,44€ 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  

Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
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δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ 

2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.3.1 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε 
επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται 
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται  να διακζτουν α) ωσ ελάχιςτο κατϊτατο όριο του μζςου όρου 
του κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία ποςοφ ίςου προσ το ποςό τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ 
χωρίσ ΦΡΑ τθσ ςφμβαςθσ, β) ωσ ελάχιςτθ πιςτολθπτικι ικανότθτα ποςό ίςο με το 5% προ ΦΡΑ τθσ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ . 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να πλθροφν ςυνολικά τα κριτιρια που περιγράφονται ςτο 
προςαρτϊμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Ι (Τεχνικζσ προδιαγραφζσ) 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 και 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
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δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  Τν ΔΔΔΣ θαηαξηίδεηαη 

βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην link 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99

d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=15231555976333623#%40%3F_afrLoop%3D1523155597633362

3%26_adf.ctrl-state%3D16uqlkit4e_61 

και ςτο link http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf 

 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Τν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά 

πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8). 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ 

θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 

πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Η δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Σχκβαζεο (ΔΔΔΣ)  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 

αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο 

αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=15231555976333623#%40%3F_afrLoop%3D15231555976333623%26_adf.ctrl-state%3D16uqlkit4e_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=15231555976333623#%40%3F_afrLoop%3D15231555976333623%26_adf.ctrl-state%3D16uqlkit4e_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=15231555976333623#%40%3F_afrLoop%3D15231555976333623%26_adf.ctrl-state%3D16uqlkit4e_61
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Δπηπιένλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία  ζα 

δειψλνληαη φινη νη Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο  (ζηελ 

πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο). 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 

δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε 

β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Σηελ πεξίπησζε πνπ 

ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.  

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ α) ηνπο Ιζνινγηζκνχο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο 

ηζνινγηζκψλ, επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ), απφ ηα νπνία ζα 

πξνθχπηεη φηη ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαηά κέζν φξν γηα ην αλσηέξσ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη ίζν κε ην πνζφ  ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

πιένλ ηνπ ΦΠΑ. β) Βεβαίσζε ηξαπέδεο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο πνζνχ ίζνπ κε ην 

5% ηεο πξν ΦΠΑ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα 

βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 

λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.Σ. 

ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ 

έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, 
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ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 

εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο.  

Σηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Η πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην  

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 

αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.6. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.8. Σηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, 

πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ 
μόνο τθσ τιμισ 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

*Ηλεκτρονική Διαδικασία+ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
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«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ (Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 
του ν. 4412/2016). 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (τεχνικι και οικονομικι προςφορά) τα οποία διατίκενται ςε επεξεργάςιμθ 
θλεκτρονικι μορφι ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ., τα 
οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
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δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν 
παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο 
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ γ) 

υπεφκυνθ διλωςθ ότι: «ζλαβε γνϊςθ των υπό ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων, δικτφων, εξοπλιςμοφ και 
ςυςκευϊν, ωσ προσ το είδοσ, το μζγεκοσ, τθν ποςότθτα και τθν ποιότθτα αυτϊν και το τεχνικό προςωπικό 
που κα απαςχολιςει, ζχει τθν εμπειρία και τθν τεχνογνωςία, για τθν ςυντιρθςθ των ςυγκεκριμζνων 
εγκαταςτάςεων, εξοπλιςμοφ και ςυςκευϊν». 

. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ).  

 

Το ΕΕΕΣ αποτελεί υπεφκυνθ διλωςθ ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ, τισ τεχνικζσ και λοιπζσ 
ικανότθτεσ και τθν καταλλθλότθτα επιχειριςεων για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Διατίκεται ςε όλεσ 
τισ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ και χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ εκπλιρωςθσ όλων των απαιτοφμενων 
όρων ςτισ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ. Χάρισ ςτο ΕΕΕΣ, οι υποβάλλοντεσ 
προςφορά δεν χρειάηεται πλζον να υποβάλλουν πλιρθ αποδεικτικά ςτοιχεία και ζντυπα που  
χρθςιμοποιοφνταν παλαιότερα ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν ΕΕ,  κάτι  που απλουςτεφει τθν 
πρόςβαςθ ςε ευκαιρίεσ διαςυνοριακισ υποβολισ προςφοράσ. 

Στο ΕΕΕΣ ουςιαςτικά δθλϊνεται από τον κάκε υποψιφιο ότι πλθροφνται τα κριτιρια επιλογισ και οι 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ (ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ι/και τθν Διακιρυξθ) και ότι οι 

ςυμμετζχοντεσ δεν εμπίπτουν ςε κάποιο λόγο αποκλειςμοφ (ν. 4412/16 άρκρα 75 ωσ 77, 305, 306). 

Ρεριλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ζτερουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ τυχόν ςτθριχκεί ο υποβάλλων 

προςφορά. 

Ρροςδιορίηει τθ δθμόςια αρχι ι το τρίτο μζροσ που είναι υπεφκυνο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 

δικαιολογθτικϊν και περιλαμβάνει επίςθμθ διλωςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ, εφόςον 

του ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςει τα εν λόγω δικαιολογθτικά. 

Ρεριζχει τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται, όπωσ πχ τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, 

τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, τθν απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ, όταν θ 

ανακζτοντα φορζα μπορεί να λάβει γνϊςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν με απευκείασ πρόςβαςθ ςε 

βάςθ δεδομζνων. 

Θ διαδικαςία υποβολισ από τον υποψιφιο ζχει ωσ εξισ: 
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 Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να «κατεβάςει» το αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το 

αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ» και να 

τθλεφορτϊςει («ανεβάςει») το αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που τθλεαποκικευςε 

(«κατζβαςε») από το ΕΣΘΔΘΣ. 

 Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που 
ζχουν κακοριςτεί από τθν ανακζτοντα φορζα, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο 

ςφνταξθσ. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο. 

 Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι 

θ εκτφπωςθ του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 

Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ 

λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα 
δθμιουργίασ αρχείων PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το 

eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί από κάκε φυλλομετρθτι. 

 Υπογράφει ψθφιακά το αρχείο pdf που εκτφπωςε (ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά 

ςτθν ιςτοςελίδα). 

 Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ τόςο ςε μορφι .xml (αν ζχει δθμιουργθκεί από τθν Α.Α.) όςο 

και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τθ χριςθ του αρχείου .pdf (είτε με τθν 

τθλεφόρτωςθ του αρχείου .xml) ςτθν ιςτοςελίδα που το δθμιοφργθςε 

(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el). Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, 

προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ που επιςφρουν τον 
αποκλειςμό του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα από τθ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ :  

 (α) Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και 

δεν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, 

ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει ζνα (1) ΕΕΕΣ.  

 (β) Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, 

αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί 

ςτα κριτιρια επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτοντα φορζα να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ 

μαηί με χωριςτό ΕΕΕΣ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ 

οποίεσ ςτθρίηεται.  

 (γ) Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων 

(λ.χ. ενϊςεων, κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα 

οικονομικό φορζα, χωριςτό ΕΕΕΣ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτα μζρθ ΙΙ 
ζωσ V αυτοφ.  

 (δ) Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ, προτίκεται να ανακζςει τθν υλοποίθςθ 

τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό τθ μορφι υπεργολαβίασ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ΔΕΝ 

ςτθρίηεται προκειμζνου αυτόσ να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, δεν απαιτείται θ υποβολι και 

για αυτοφσ (υπεργολάβουσ) ςχετικοφ ΕΕΕΣ.  

 (ε) Στθν περίπτωςθ όμωσ που ο οικονομικόσ φορζασ, προτίκεται να ανακζςει τθν υλοποίθςθ 

τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό τθ μορφι υπεργολαβίασ, το τμιμα ι τα τμιματα τθσ οποίασ, 

υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (άρκρο 131 του Ν. 4412/16), τότε απαιτείται θ 

υποβολι και για τουσ υπεργολάβουσ ςχετικοφ ΕΕΕΣ.  

  Αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ και υπογραφι του ΕΕΕΣ ιςχφουν τα ακόλουκα :  

 To ΕΕΕΣ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται από το/τα εξουςιοδοτθμζνο/α προσ τοφτο 

πρόςωπο/α του οικονομικοφ φορζα για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  
 Το ίδιο ιςχφει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των 

ανωτζρω υποπαραγράφων β-γ-ε.  

 Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των 

ανωτζρω υποπαραγράφων β-γ-ε. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Από τα αποδεικτικά μζςα κα πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια θ ορκότθτα των ςτοιχείων που 
περιλιφκθκαν ςτο ΕΕΕΣ και θ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο πρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ. Ο κατά τα ανωτζρω ζλεγχοσ τθσ 
ορκότθτασ των δθλοφμενων ςτοιχείων και θ διαπίςτωςθ τθσ απουςίασ λόγων αποκλειςμοφ κα γίνει 
υποχρεωτικά πριν τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ, για τον οικονομικό φορζα που κα επιλεγεί κατά 
τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.   

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ (ι κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ υποβολισ) του ΕΕΕΣ, θ 

προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  
Ι τθσ Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. Το Φφλλο Συμμόρφωςθσ (Ραράρτθμα Ι) πρζπει να 
υποβλθκεί ςυμπλθρωμζνο μαηί με τθν τεχνικι προφορά , το οποίο παρζχεται ςε θλεκτρονικό αρχείο word 
ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα του διαγωνιςμοφ. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε Ευρϊ  

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο ανωτζρω Ραράρτθμα ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (παρ. 5 περ. ά του άρκρου 95 του ν.4412/2016) 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ  

Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ  τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν Ραραςκευι 07/06/2019 και ϊρα 12:00μμ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο,μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι (20) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του (άρκρο 104 παρ. 2 
και 3).  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ . (άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με 
το άρκρο 107 περ.  26 του ν. 4497/2017) 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
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κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Για  τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

 α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ του ςυμβατικοφ αντικείμενου που αφορά θ πλθρωμι 
ςφμφωνα με το άρκρο 219. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».  

δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 
μπορεί να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ εξζταςθσ προδικαςτικϊν 
προςφυγϊν. 

γ Χαρτόςθμο 3%  επί των άνω κρατιςεων και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 

δ) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007. 

ε) Ραρακράτθςθ ποςοςτοφ 0,02 % υπζρ Δθμοςίου. 

  Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 
4172/2013, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 
προσ παροχι εξθγιςεων θ  ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
 
5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου (εδάφιο β του άρκρου 205 ν. 4412/2016, 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017). 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ 
διενεργείται από τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία ι άλλωσ από τθν υπθρεςία θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Θ ανωτζρω υπθρεςία ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των 
ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρθρου 132.  
6.1.2. Για τισ ανάγκεσ τθσ παρακολοφκθςθσ των εργαςιϊν του ζργου κα ςυςτακεί από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ζργου (ΕΡΕ) και κα οριςτεί ο υπεφκυνοσ του ζργου από πλευράσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι εποπτεία τθσ πορείασ των εργαςιϊν και των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου.  

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ με ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του 
ςυμφωνθτικοφ που κα υπογραφεί μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ  Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο 
απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ.  
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
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απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. 
Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από 
τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι 
επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν 
ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε πάροχοσ των υπθρεςιϊν κεωρείται ωσ 
εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ.  
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκειασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ  

Σε  περίπτωςθ αλλαγισ του Νομοκετικοφ πλαιςίου ςχετικά με τθν μιςκοδοςία ι οποιουδιποτε άλλου 
λόγου, που επιφζρει μείωςθ των μθνιαίων αποδοχϊν (μιςκοφ – επιδομάτων κλπ) του τεχνικοφ 
προςωπικοφ του Ανάδοχου Συντθρθτι, ςυγκριτικά με τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ του τεχνικοφ προςωπικοφ του 
Ανάδοχου Συντθρθτι, κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, τότε ο Ανάδοχοσ Συντθρθτισ, κα προςαρμόηει 
αυτόματα, το μθνιαίο ςυμβατικό τίμθμα ςυντιρθςθσ, μειωμζνο αντίςτοιχα, κατά το ποςό μείωςθσ των 
αποδοχϊν του τεχνικοφ προςωπικοφ του. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ Συντθρθτισ, κα ενθμερϊνει ςχετικά εγγράφωσ το Νοςοκομείο, πριν τθν 
τιμολόγθςθ του αντίςτοιχου μινα που αφορά θ προςαρμογι του τιμιματοσ. 

(Τοφτο ηθτείται, προκειμζνου, το ποςοςτό κζρδουσ (εργολαβικό όφελοσ) του Ανάδοχου Συντθρθτι, του 
ςυνολικοφ μθνιαίου ςυμβατικοφ τιμιματοσ, να παραμζνει πάντα ςτακερό ποςοςτιαία και θ όποια τυχόν 
μείωςθ των αποδοχϊν του τεχνικοφ προςωπικοφ του, να μθν προκφπτει ςαν επιπλζον οικονομικό όφελοσ 
του Ανάδοχου Συντθρθτι.  

Θεσξήζεθε γηα ηελ αθξίβεηα 
Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
 
 
Ηκεξνκελία :  

 

 Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ 
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 

ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
Ρ. ΓΚΟΥΛΑΚΘ – ΜΘΤΣΑΚΘ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι –Υποχρεϊςεισ Αναδόχου – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ειδικοί Προι 

Α/Α 
ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

Αξία χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

Αξία με 
Φ.Ρ.Α. 

1 

ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

ΑΜΙΓΩΣ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 

ΚΙΛΑ 908.969 1,21 1.099.852,49 € 1.363.817,09€  

2 

ΜΕΙΚΤΑ 
ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

ΚΙΛΑ 50.700 1.96 99.372,00 € 123.221,28 € 

ΣΥΝΟΛΟ  1.199.224,49€ 1.487.038,37€ 

 

Θ Πλεσ ανεξαιρζτωσ οι Υποχρεϊςεισ, οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και οι Ειδικοί Προι, είναι 
υποχρεωτικοί και επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι. 
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Τερληθέο  Πξνδηαγξαθέο  

Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ) 

 

Α. Σπιινγή - Σπζθεπαζία - Σήκαλζε  ΔΑΑΜ 

Οη ζπζθεπαζίεο ησλ κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ πξέπεη λα αθνινπζνύλ απζηεξώο ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα επηιεγεί ώζηε λα ζπκθσλεί κε ηηο δηεζλείο νδεγίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αζθαιή δηαρείξηζή  ηνπο. Τν ζύλνιν ησλ ζπζθεπαζηώλ 

ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ) θαη ησλ Μεηθηώλ 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) (ζαθνύιεο, θπηία αηρκεξώλ, θάδνη γηα νγθώδε αηρκεξά, 

ηξηπιή ζπζθεπαζία ηύπνπ Hospital Box  θ.α.) ζα παξέρνληαη από ην Ννζνθνκείν. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπο,  ηα ΔΑΑΜ ζπζθεπάδνληαη ζε: 

• αθνύιεο γηα όια ηα ΔΑΑΜ πιελ ησλ αηρκεξώλ θαη ησλ πγξώλ  

• Γνρεία γηα αηρκεξά ΔΑΑΜ όπσο: ζύξηγγεο κηαο ρξήζεσο κε ελζσκαησκέλε ηε βειόλε, 

βειόλεο, καραηξίδηα, ιάκεο, λπζηέξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπαζκέλσλ 

γπαιηώλ 

• Κάδνπο - Γνρεία γηα ηα νγθώδε αηρκεξά κνιπζκαηηθά (όπσο θαζεηήξεο θαη ζπζθεπέο 

παξνρέηεπζεο ζώξαθα) θαη γηα ρξήζε ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο όηαλ απαηηείηαη 

κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ ΔΑΑΜ  

• Σξηπιή ζπζθεπαζία (ηύπνπ Hospital Box)  ε νπνία απνηειείηαη από εμσηεξηθή θόθθηλε 

ζαθνύια, ραξηνθπηία θαη εμσηεξηθή θόθθηλε ζαθνύια, αλ επηιεγεί ε απνηέθξσζε σο 

δηαρείξηζε ΔΑΑΜ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΚΔΤΑΙΧΝ ΔΑΑΜ 

 

αθνύιεο:  

Αλ ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ ΔΑΑΜ είλαη ε απνζηείξσζε ηόηε νη ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη: 

1. Να είλαη θίηξηλνπ  ρξώκαηνο,  κίαο ρξήζεσο, αδηαθαλείο  

2. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο (HDPE) ή ρακειήο 

ππθλόηεηαο πνιπαηζπιέλην (LDPE) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1.5 mm, πνπ δελ ζρίδεηαη 

3. Να είλαη από ζηεγαλό πιηθό, αλζεθηηθό θαηά ηε κεηαθνξά πνπ λα ζηνηβάδεηαη εύθνια 
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4. Να θέξνπλ ην ζήκα ηνπ Βηνινγηθνύ θηλδύλνπ αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία 

θαηαηάζζνληαη θαη λα αλαγξάθεηαη ν  όξνο «Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Ακηγώο 

Μνιπζκαηηθά» 

5. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα ζηελ νπνία κε αλεμίηειν  κειάλη λα 

αλαγξάθνπλ: εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο απνβιήησλ, αθξηβή ζέζε 

παξαγσγήο, πνζόηεηα απνβιήησλ, θαηεγνξία απνβιήησλ, πξννξηζκό απνβιήησλ   

6. Να έρεη πηπρσηέο πιεπξέο  (αλαδηπιώζεηο)  γηα εμαζθάιηζε κεγαιύηεξεο 

ρσξεηηθόηεηαο 

7. Να πξνζθέξνληαη ζε δύν κεγέζε:  κεγάιν θαη ελδηάκεζν  

8. Να πξνζθνκηζηνύλ δείγκαηα γηα ηελ επηινγή ηνπ κεγέζνπο ζε ζρέζε κε ηνπο θάδνπο 

πνπ δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν  

9. Να πξνζθέξνληαη βξόρνη αζθάιηζεο αλά ζάθν 

 
Σξηπιή ζπζθεπαζία (ηύπνπ Hospital Box) 

Αλ ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο είλαη ε απνηέθξσζε, ηόηε ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξηπιή ζπζθεπαζία 

ηύπνπ Hospital Box ζα πξέπεη: 

1. Να είλαη  θόθθηλνπ  ρξώκαηνο από πιηθό πιελ PVC 

2. Να θέξεη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνύ θηλδύλνπ αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία 

θαηαηάζζνληαη θαη λα αλαγξάθεηαη ν  όξνο «Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Ακηγώο 

Μνιπζκαηηθά» 

3. Να είλαη από ζηεγαλό πιηθό, αλζεθηηθό θαηά ηε κεηαθνξά πνπ λα ζηνηβάδεηαη εύθνια 

4. Να είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο θαη λα κελ ζρίδεηαη εύθνια 

5. Να είλαη ρσξεηηθόηεηαο 40-60 lt 

 

Γνρεία θαη Κάδνη Αηρκεξώλ:   

 

1. Να  είλαη αζθαιή γηα ην πεξηβάιινλ  

2. Να είλαη αδηάηξεηα, ζηεγαλά, άθακπηα, πιαζηηθά (πιελ PVC), πςειήο ππθλόηεηαο 

3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πιηθό αλζεθηηθό: 

o ζηηο θξνύζεηο θαη ζηηο θαηαπνλήζεηο ώζηε ηα ζηνηρεία ηνπο λα κελ κπνξνύλ λα 

πέζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξά ηνπο, κε θίλδπλν λα ηξππεζεί θάπνηνο  

o ζηελ πγξαζία έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δνρείνπ 

θαηά ηε ρξήζε ηνπ 
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o ζηηο παξακνξθώζεηο γηα αζθαιή κεηαθνξά θαη θύιαμε ώζηε λα κπνξνύλ λα 

ζηνηβάδνληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζηνλ ςπθηηθό 

ζάιακν ρσξίο ηνλ θίλδπλν πηώζεο 

4. Σα δνρεία γηα αηρκεξά λα είλαη θίηξηλνπ ρξώκαηνο αλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

απνζηείξσζεο αιιά αλ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηεο απνηέθξσζεο  ην δνρείν ησλ 

αηρκεξώλ λα είλαη θόθθηλνπ ρξώκαηνο ή λα ηνπνζεηείηαη ζε ηξηπιή θόθθηλε ζπζθεπαζία 

5. Οη θάδνη γηα νγθώδε αηρκεξά ή γηα ζπζθεπαζία πγξώλ απνβιήησλ όπσο παξνρεηεύζεηο, 

λα είλαη  καύξνπ ρξώκαηνο κε θαπάθη αζθαιείαο θίηξηλνπ ρξώκαηνο, απόιπηα ζηεγαλά 

έηζη ώζηε λα κελ επηηξέπνπλ ηελ πηζαλόηεηα δηαξξνήο 

6. Σα δνρεία γηα αηρκεξά λα έρνπλ  θαπάθη κε  εηδηθή νπή γηα εύθνιε απνζύλδεζε  ηνπ 

αηρκεξνύ αληηθεηκέλνπ  

7. Σν δνρείν λα  έρεη θαηάιιειε δηάηαμε αζθαιείαο ώζηε κεηά ηελ πιήξσζε ηνπ θαηά ηα ¾  

θαη ην θιείζηκν ηνπ, θαλέλα ζηνηρείν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ λα κελ κπνξεί λα αθαηξεζεί 

από ηνλ ππνδνρέα  

8. Να έρνπλ ην δηεζλέο ζύκβνιν ηνπ κνιπζκαηηθνύ θαη επηθηλδύλνπ θαη ηελ αληίζηνηρε 

ζήκαλζε, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία απηά θαηαηάζζνληαη, λα ραξαθηεξίδνληαη 

κε ηνλ όξν «Αηρκεξά Απόβιεηα» 

9. Να θαηαηεζνύλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο ησλ δνρείσλ γηα 

ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη 

10. Σα δνρεία αηρκεξώλ λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο 2-3 lt 

11. Οη θάδνη λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο 10-30 lt θαη 30-60 lt 

 

Γεληθέο   Αξρέο θαηά ηε ζπιινγή θαη ζπζθεπαζία ησλ ΔΑΜΜ 

 Σα ΔΑΑΜ ζπιιέγνληαη πιεζίνλ ηνπ ηόπνπ παξαγσγήο ηνπο. Οη ζαθνύιεο ζπιινγήο 

ησλ ΔΑΑΜ ηνπνζεηνύληαη ζε πνδνθίλεηνπο θιεηζηνύο θάδνπο από πιηθό πνπ κπνξεί 

λα απνιπκαλζεί (πιαζηηθό ή αλνμείδσην πιηθό).  

 Καηά ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπο ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

ζθόλεο, αέξησλ εθπνκπώλ, ζηαγνληδίσλ θαζώο θαη κεηάδνζεο παζνγόλσλ 

κηθξννξγαληζκώλ ζην ππεύζπλν πξνζσπηθό. 

 Γηα ηελ απνθπγή δηαξξνώλ νη ζαθνύιεο κεγάινπ βάξνπο δύλαληαη λα ηνπνζεηνύληαη 

θαη ζε δεύηεξε πιαζηηθή ζαθνύια ίδησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηνλ πξσηνγελή πεξηέθηε 

θαη λα θιείλνπλ κε βξόρν αζθαιείαο. Οη ζαθνύιεο ειαθξνύ βάξνπο κπνξνύλ λα 

θιείζνπλ κε δέζηκν ηνπ ιαηκνύ ηεο ζαθνύιαο. ε όινπο ηνπο ππνδνρείο ηνπνζεηείηαη 
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εηηθέηα  κε ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνύ θηλδύλνπ ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην ζεκείν θαη ε 

εκεξνκελία παξαγσγήο ησλ ΔΑΑΜ. 

 Η πιήξσζε ησλ ππνδνρέσλ (ζαθνύιεο, δνρεία, θάδνη) δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα ηξία 

ηέηαξηα (3/4) ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο όγθνπ. Οη πεξηέθηεο ζθξαγίδνληαη επί ηόπνπ από ηνπο 

εξγαδόκελνπο ηεο θαζαξηόηεηαο. Απνκαθξύλνληαη θαζεκεξηλά από ηνπο ρώξνπο 

ζπιινγήο ησλ Σκεκάησλ πξνο ηνλ ρώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

έηζη ώζηε λα απνζνβείηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο από ηα αηρκεξά, λα απνθεύγεηαη ε  

ζπζζώξεπζή ηνπο θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο Τγηεηλήο ηνπ ρώξνπ. Καλέλαο 

ππνδνρέαο δελ απνκαθξύλεηαη από ην ρώξν παξαγσγήο  αλ δελ είλαη θιεηζκέλνο 

ζηεγαλά θαη δελ  θέξεη ηελ απαξαίηεηε εηηθέηα 

 Σα ζπζθεπαζκέλα απόβιεηα, κεηά από ηε δηαινγή ηνπο ζηελ πεγή, απαγνξεύεηαη λα 

ππνζηνύλ νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηαινγή. Απαγνξεύεηαη ε δηαδηθαζία θέλσζεο θαη 

επαλαιακβαλόκελεο πιήξσζεο ηνπ πξσηνγελή ππνδνρέα. Απαγνξεύεηαη ε αλάκημε 

απνβιήησλ θαη ζπζθεπαζηώλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 

 Οη ΤΓΑΤΜ ζα πξαγκαηνπνηνύλ πεξηνδηθνύο θαη απξνεηδνπνίεηνπο ειέγρνπο ζσζηήο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ΔΑΑΜ 

 Σν Ννζνθνκείν νθείιεη λα θαηαξηίζεη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ΔΑΑΜ όπσο δηαζπνξά κεηαθεξόκελνπ θνξηίνπ, 

κίμε ΑΤΜ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ, αηύρεκα από αηρκεξά. Σν ζρέδην πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ ζπκβάλησλ  όπσο γηα παξάδεηγκα 

αληηκεηώπηζε αηπρήκαηνο από αηρκεξά ΔΑΑΜ, ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε 

δηαζθνξπηζκέλσλ ΔΑΑΜ θαη απνιύκαλζε ηνπ ρώξνπ όπνπ έγηλε ε δηαζπνξά.  Οη 

εκπιεθόκελνη ζην αηύρεκα ζα πξέπεη λα εηδνπνηνύλ άκεζα ηνπο ΤΓΑΤΜ θαη ηελ 

Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ  

 

Β.  Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ) εληόο ηεο ΥΜ  

Η κεηαθνξά ησλ EΑΑΜ εληόο ηεο ΤΜ γίλεηαη κε εηδηθά ηξνρήιαηα θαξόηζηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γη’ απηόλ ηνλ ζθνπό θαη θαηά ηε ρξήζε ηνπο ηεξνύληαη νη 

θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Η κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ γίλεηαη ρσξηζηά από ηε κεηαθνξά 

ησλ αλαιώζηκσλ θαζαξώλ πιηθώλ, ησλ καγεηξεκέλσλ ηξνθίκσλ θαη ησλ αζζελώλ. Αθνινπζείηαη 

ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλνο αλειθπζηήξαο. Ο αλειθπζηήξαο θέξεη 

ηε δηεζλή ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνύ θαη επηθίλδπλνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε 

κεηαθνξά απνβιήησλ θαη απνιπκαίλεηαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο θαη εθηάθησο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλειθπζηήξα ρξεζηκνπνηείηαη άιινο 





 

Σελίδα 39 

αλειθπζηήξαο ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα απζηεξά πξνθαζνξηζκέλα ν νπνίνο θαη απνιπκαίλεηαη κεηά 

ηε ρξήζε ηνπ. 

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ  εληόο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδνο, δειαδή από ηνπο ρώξνπο ζπιινγήο 

ησλ Σκεκάησλ πξνο ην ρώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο,  ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

ηξνρήιαηα κεηαθνξάο.  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΡΟΥΗΛΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΑΑΜ 

1. Να είλαη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ 

2. Να θέξνπλ ην δηαθξηηό ζήκα ηνπ βηνινγηθνύ θηλδύλνπ  

3. Να είλαη αζόξπβα θαη λα θέξνπλ ρεηξνιαβέο 

4. Να θνξηώλνληαη θαη λα μεθνξηώλνληαη εύθνια 

5. Να θέξνπλ ηξνρνύο θαη θξέλν γηα ηελ επίηεπμε αθηλεηνπνίεζεο ηνπο θαηά ηελ θόξησζε 

θαη εθθόξησζε 

6. Να είλαη αλζεθηηθά ζηηο θξνύζεηο θαη ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ ηπρόλ πξνθαινύληαη θαηά 

ηε κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά ηνπο 

7. Να θαζαξίδνληαη εύθνια θαη λα απνιπκαίλνληαη θαζεκεξηλά κε ην ελδεδεηγκέλν από ηελ 

Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ απνιπκαληηθό  

8. Να θέξνπλ νπή ζηνλ ππζκέλα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πγξώλ θαηά ην πιύζηκό ηνπο 

Γ. Απνζήθεπζε Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ)   

 Σα ΔΑΑΜ πξέπεη, κέρξη ηελ ηειηθή απνκάθξπλζή ηνπο από ηελ Τγεηνλνκηθή Μνλάδα 

(ΤΜ), λα παξακέλνπλ ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ςπθηηθό ζάιακν ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

πνπ βξίζθεηαη ζην  ρώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ ΑΤΜ ηεο ΤΜ  

 Ο ςπθηηθόο ζάιακνο ζα πξέπεη λα θέξεη ζην εμσηεξηθό ηνπ επθξηλή ζήκαλζε κε ηνλ 

όξν «Δπηθίλδπλα Απόβιεηα» θαη ην δηεζλέο ζύκβνιν ηνπ κνιπζκαηηθνύ θαη 

επηθίλδπλνπ 

 Η απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία ≤5°C, εληόο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηεο ΤΜ θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ πέληε (5) εκεξώλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ είλαη <0°C ν ρξόλνο 

παξακνλήο ησλ ΔΑΑΜ κπνξεί λα επεθηαζεί ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο  θαη γηα πνζόηεηεο ΔΑΑΜ <500lt 

 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ, ε αλάδνρνο εηαηξεία νθείιεη λα 

εμαζθαιίζεη ζηελ Τ.Μ. πξνζσξηλά  ςπθηηθό ζάιακν γηα ηελ θάιπςε ησλ εθηάθησλ 

αλαγθώλ  

 





 

Σελίδα 40 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟΥ 
 

1. Ο ςπθηηθόο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη επαξθνύο ρσξεηηθόηεηαο  

2. Πιεζίνλ ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ βξίζθεηαη δπγαξηά γηα ηε δύγηζε ησλ ΔΑΑΜ πξηλ ηελ 

απνκάθξπλζε από ηελ ΤΜ 

3. Να βξίζθεηαη ζε ζεκείν πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ επρεξή δηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ εθηόο ηεο ΤΜ 

4. Η ηνπνζέηεζε ησλ πεξηεθηώλ ησλ ΔΑΑΜ  εληόο ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη κε επηκέιεηα θαη ζπκκεηξηθά 

5. Η θαηαζθεπή ηνπ ζαιάκνπ πξέπεη λα είλαη από πιηθά πςειήο αλζεθηηθόηεηαο κε 

αληνρή ζηελ νμείδσζε 

6. Ο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη βακκέλνο εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, κε πςειήο αληνρήο 

ρξώκαηα 

7. Ο ζάιακνο λα δηαζέηεη αληηνιηζζεηηθό δάπεδν κε θαηάιιειν ππόζηξσκα (κεηαιιηθό 

ή βηνκεραληθνύ ηύπνπ) γηα ελίζρπζε ηνπ δαπέδνπ 

8. Να ππάξρεη κόλσζε ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ 

9. Ο ζάιακνο λα θέξεη κεηαιιηθή πόξηα αζθαιείαο, ε νπνία θιείλεη αεξνζηεγώο, κε 

εμσηεξηθό δηαθόπηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνύ θσηηζκνύ ή λα ππάξρεη 

εζσηεξηθό ζύζηεκα θσηηζκνύ κε αδηάβξνρεο ιπρλίεο νη νπνίεο λα ηίζεληαη ζε 

ιεηηνπξγία άκεζα κε ην άλνηγκα ηεο πόξηαο 

10. Ο ζάιακνο λα δηαζέηεη πόκνιν αζθαιείαο γηα άλνηγκα θαη από ην εζσηεξηθό ηνπ 

11. Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, πξέπεη λα απνηειείηαη από έλαλ εμσηεξηθό πίλαθα, 

κεηαιιηθό, γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ. Ο 

πίλαθαο, πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζεξκνζηάηε, κηα κηθξναπηόκαηε αζθάιεηα, θαη έλαλ 

ξεπκαηνιήπηε  βηνκεραληθνύ ηύπνπ, ζηεγαλό. Σν ζύζηεκα ςύμεο πξέπεη λα είλαη 

απηόλνκν, κε ςπθηηθή κνλάδα ζπληήξεζεο θαη λα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα 

εμαξηήκαηα γηα ηε ζσζηή θαη απηόκαηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γ. Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ) εθηόο ηεο ΥΜ  

Γηα ηε νδηθή κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ εθηόο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο εθαξκόδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ 

εζληθνύ θαη θνηλνηηθνύ δηθαίνπ πνπ ηζρύνπλ γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεύκαηα θαη νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηηο εμήο απαηηήζεηο: ηεο Δπξσπατθήο πκθσλίαο γηα ηηο Οδηθέο Μεηαθνξέο (Accord 

European relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route – ADR 

 





 

Σελίδα 41 

 Γηα ηε κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ εθηόο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδνο ν νδεγόο ηνπ νρήκαηνο πνπ 

εθηειεί ηε κεηαθνξά πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηνπ ηζρύνληνο πηζηνπνηεηηθνύ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR, αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξόκελσλ πιηθώλ  

 Σα νρήκαηα λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα θπθινθνξίαο θνξηεγώλ ΙΥ ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα από ηελ ΤΑ 11383/840/2007 «Υνξήγεζε αδεηώλ θπθινθνξίαο 

θνξηεγώλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηόρνπο άδεηαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ» (ΦΔΚ 309/Β/7-3-07), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ ΤΑ 

Α1/νηθ/27683/2320/2008 (ΦΔΚ Β΄ 948). 

 Η απνκάθξπλζε ησλ ΔΑΑΜ από ην ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε θαη ζπγθεθξηκέλα από 11:00 κκ έσο 02:00 πκ γηα λα κελ 

παξαθσιύεηαη ε ιεηηνπξγία θαη δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 Πξηλ ηελ απνκάθξπλζε ησλ ΔΑΑΜ εθηόο Τ.Μ., ζα πξνεγείηαη ε δύγηζε ησλ απνβιήησλ  

παξνπζία εθπξνζώπνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα νξηζζεί από ηε Γηνίθεζε 

 Αλ ν πξσηνγελήο πεξηέθηεο ησλ ΔΑΑΜ είλαη απιή θίηξηλε ζαθνύια, ηόηε γηα ηε 

κεηαθνξά εθηόο ΥΜ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ηα ΔΑΑΜ ζε δεπηεξνγελείο 

πεξηέθηεο πνπ ζα  παξέρνληαη από ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 

 Αλ νη πξσηνγελείο πεξηέθηεο ησλ ΔΑΑΜ είλαη ηύπνπ hospital box ηόηε ε 

κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ εθηόο ΥΜ δύλαηαη λα γίλεη ρσξίο επηπιένλ 

ηνπνζέηεζε ζε δεπηεξνγελή πεξηέθηε.  

 Σν λνζνθνκείν δηαζέηεη δπγαξηά δύγηζεο ησλ ΔΑΑΜ. ε πεξίπησζε βιάβεο ηεο 

δπγαξηάο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηε δηαδηθαζία δύγηζεο 

αλαιακβάλνληαο ηα έμνδα ηεο δύγηζεο 

 Μεηά ηε δύγηζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ ΔΑΑΜ ζην όρεκα κεηαθνξάο ν αλάδνρνο νθείιεη 

λα αθνινπζεί δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ηνπ ρώξνπ θαη λα ηνλ 

παξαδίδεη θελό από απόβιεηα θαη ηαθηνπνηεκέλν 

 Οη εμνπζηνδνηεκέλνη από ην θνξέα δηαρείξηζεο κεηαθνξείο ππνρξενύληαη λα 

παξαδίδνπλ ηα ΔΑΑΜ, αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία πνπ απηά ζα ππνβιεζνύλ, ζηελ 

θαηάιιειε θαη πξνζπκθσλεκέλε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ εθηόο ΤΜ 

 Καηά ηε κεηαθνξά ηνπο εθηόο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδνο, ηα ΔΑΑΜ πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από έγγξαθν έληππν αλαγλώξηζεο. Σν έληππν αλαγλώξηζεο 

ζπκπιεξώλεηαη εηο  ηξηπινύλ από ηνλ ππάιιειν πνπ έρεη νξίζεη ην Ννζνθνκείν θαη 

παξίζηαηαη ζηε δύγηζε θαη ην κεηαθνξέα ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο. Σα έληππα 

αλαγλώξηζεο ζπλνδεύνπλ ηα ΔΑΑΜ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζηε κνλάδα Δπεμεξγαζίαο 

εθηόο Ννζνθνκείνπ. Έλα αληίγξαθν δύγηζεο παξακέλεη ζην Ννζνθνκείν σο 

απνδεηθηηθό ηεο δηαδηθαζίαο δύγηζεο, έσο όηνπ επηζηξαθεί ην ππνγεγξακκέλν έληππν 
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αλαγλώξηζεο από ηε Μνλάδα επεμεξγαζίαο. Σα έληππα αλαγλώξηζεο  ππνγξάθνληαη 

από ηνλ ππεύζπλν εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ θαη ζηε ζπλέρεηα έλα (1) 

επηζηξέθεηαη  ζηελ  Τγεηνλνκηθή Μνλάδα πνπ παξήγαγε ηα ΔΑΑΜ θαη αξρεηνζεηείηαη, 

έλα (1) δηαηεξεί ν κεηαθνξέαο ζηα αξρεία ηνπ θαη έλα (1)  δηαηεξεί ν ππεύζπλνο 

επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΑΜ.  

 Ο Τπεύζπλνο δύγηζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ παξαδίδεη ηα ππνγεγξακκέλα έληππα 

αλαγλώξηζεο ζηνλ Τπεύζπλν Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο 

(ΤΓΑΤΜ)  ν νπνίνο δηαηεξεί ην αξρείν δηαρείξηζεο ησλ ΑΤΜ θαη είλαη έηζη ζε ζέζε λα 

απνζηέιιεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ ηεο ΤΜ όπνπ 

θαη όπνηε ηνπ δεηεζεί 

 Οη ηπρόλ αλεπάξθεηεο θαη παξαιείςεηο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο, κεηά ηελ 

παξαιαβή ησλ απνβιήησλ από ην Ννζνθνκείν, βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην 

ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζηεί ηα απόβιεηα πνπ 

παξαιακβάλεη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία      

  Η αλάδνρνο εηαηξεία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απξόζθνπηε κεηαθνξά θαη 

επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΟΥΗΜΑΣΟ-ΦΤΓΔΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  ΑΤΜ 

1. Να είλαη θαηάιιειν θαη εθνδηαζκέλν κε πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ADR 

2. Να θέξεη θαηάιιειε ζήκαλζε, ην δηεζλέο ζήκα θηλδύλνπ ην νπνίν λα επηδεηθλύεηαη ζε 

εκθαλέο ζεκείν 

3. Να είλαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

4. Να είλαη ηειείσο θιεηζηό, ζηεγαλό ώζηε λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ 

5. Να δηαηεξεί ηε ςύμε ≤8νC 

6. Να κε θέξεη κεραληζκό ζπκπίεζεο ησλ απνβιήησλ 

7. Να ππάξρεη δηάθξαγκα κεηαμύ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ ζώκαηνο ηνπ 

νρήκαηνο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ ζε πεξίπησζε 

ζύγθξνπζεο 

8. Να δηαζέηεη θαηάιιειν ζύζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηε κε κεηαθίλεζε 

ηνπ θνξηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ 

9. Να ππάξρεη ρσξηζηό δηακέξηζκα γηα ηνλ εμνπιηζκό έθηαθηεο αλάγθεο  

10. Να δηαζέηεη εξγαιεία θαη απνιπκαληηθά γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξίπησζεο αηπρήκαηνο, 

καδί κε ηνπο εηδηθνύο δείθηεο γηα ζπιινγή θαη εμέηαζε ησλ πγξώλ δηαξξνώλ 
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11. Να δηαζέηεη ζηξνγγπιεκέλεο εζσηεξηθέο γσλίεο πξνο απνθπγή θαηαθξάηεζεο πγξώλ 

δηαξξνώλ 

12. Να κπνξεί λα πιέλεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη εύθνια θαη λα δηαζέηεη δηεπθνιύλζεηο γηα 

ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνύ θαη ησλ ρεηξηζηώλ 

13. Να έρεη βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο βάξδηεο ησλ κεηαθνξέσλ απνβιήησλ 

14. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη  γηα κεηαθνξά άιισλ πιηθώλ ή απνβιήησλ 

15. Να θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη κεηά ην πέξαο θάζε εθθόξησζεο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, ώζηε λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε 

πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ πξνζέιεπζε ζηελ Τ.Μ. γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

ΔΑΑΜ 

 

Δ. Δπεμεξγαζία Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ)   

Η επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ ζα πξαγκαηνπνηείηαη  εθηόο Τ.Μ. από λόκηκε ζηαζεξή κνλάδα πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο ή ηεο απνζηείξσζεο θαη απαξαηηήησο ε 

πξνηεηλόκελε κέζνδνο λα πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη όξνπο ηεο ΚΤΑ 

146163/8.15.2012/ηΒ/ΦΔΚ1537 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ 

Μνλάδσλ»  

 

 Πξνζόληα αλαδόρνπ εηαηξείαο - Δπηζεκάλζεηο 

Λόγσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ηνπ θξίζηκνπ γηα ηελ Γεκόζηα Τγεία θαη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε θάζε πξνζθνξά απαξαηηήησο λα θαηαηεζνύλ πξνο αμηνιόγεζε: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη βεβαίσζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηεο Μνλάδαο απνηέθξσζεο ή 

απνζηείξσζεο ησλ Δπηθίλδπλσλ Ιαηξηθώλ απνβιήησλ  

2.  Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Ιαηξηθώλ απνβιήησλ 

3. Βεβαίσζε απνδνρήο ησλ απνβιήησλ από ηελ Πεξηθέξεηα ή ηε Ννκαξρία κεηά ηελ 

απνζηείξσζή ηνπο 

4. Πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ADR νρεκάησλ θαη νδεγώλ γηα ηε κεηαθνξά ΔΙΑ 

5. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ ΔΛΟΤ 12740 θαη 12347 γηα ηηο  δηαδηθαζίεο απνζηείξσζεο  

6. ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο κε άιιε κεηαθνξηθή εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηνπ 

έξγνπ κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ηόηε ν Αλάδνρνο δηθαηνύηαη λα θαηαζέηεη γλήζην 

αληίγξαθν ηεο κεηαμύ ηνπο ζύκβαζεο 

7. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία (ζπκβάζεηο, βεβαηώζεηο θ.η.ι.) κε ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε ζπλερήο 

απαζρόιεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζηνλ ηνκέα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ 
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(ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία), θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ λα 

δηακνξθώλεη ην πξνθίι ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο 

8. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην ηνπ Αλαδόρνπ κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα αζθάιηζε αζηηθήο 

επζύλεο θαη θάιπςε δεκηώλ πξνο ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ 

9. Αληίγξαθν ζεσξεκέλεο από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο, θαηάζηαζε ηνπ απαζρνινύκελνπ 

πξνζσπηθνύ ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο κε ελδείμεηο εηδηθόηεηαο θηι ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

10. Τπεύζπλε Γήισζε κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζρεηηθά κε ηνλ 

ηδηόθηεην απαξαίηεην ηερλνινγηθό εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ (ζπιινγήο-κεηαθνξάο, επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο δηάζεζεο). 

11. Τπεύζπλε δήισζε κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ζρεηηθά κε ην 

απαηηνύκελν έκπεηξν πξνζσπηθό (νδεγνί, εξγάηεο, ηερληθνί, επηζηήκνλεο, δηνηθεηηθνί θηι) 

πνπ δηαζέηεη ε αλάδνρνο εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (ζπιινγήο-κεηαθνξάο, 

επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο δηάζεζεο) 

12. Η ηηκή γηα ηελ δηαρείξηζε (κεηαθνξά, επεμεξγαζία, ηειηθή δηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ) λα 

δνζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αλά θηιό.  

Τερληθέο  Πξνδηαγξαθέο  

Γηαρείξηζεο Μεηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) 

 θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ) 

 

Η κέζνδνο δηαρείξηζεο ησλ Μηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη ησλ Άιισλ 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ) είλαη ππνρξεσηηθά ε απνηέθξσζε.  

Α. Σπιινγή- Σπζθεπαζία - Σήκαλζε  ΜΔΑ-ΑΔΑ 

Η ζπζθεπαζία ησλ κεηθηώλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ησλ άιισλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

πξέπεη λα αθνινπζεί απζηεξώο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνηέθξσζεο, ώζηε λα 

ζπκθσλεί κε ηηο δηεζλείο νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αζθαιή δηαρείξηζή  

ηνπο. Τν ζύλνιν ησλ ζπζθεπαζηώλ ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ 

(ΔΑΑΜ) θαη ησλ Μεηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη ησλ Άιισλ Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ (ΑΔΑ) (ζαθνύιεο, θπηία αηρκεξώλ, θάδνη γηα νγθώδε αηρκεξά, ηξηπιή 

ζπζθεπαζία ηύπνπ Hospital Box, κπηηόληα  θ.α.) ζα παξέρνληαη από ην Ννζνθνκείν 

 Σα ζηεξεά ΜΔΑ θαη ΑΔΑ ζπζθεπάδνληαη ζε ηξηπιή ζπζθεπαζία (ηύπνπ Hospital Box)   

 Σα πγξά ΜΔΑ θαη ΑΔΑ ζπζθεπάδνληαη ζε κπηηόληα εηδηθνύ ηύπνπ  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΚΔΤΑΙΧΝ ΜΔΑ-ΑΔΑ 
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Σηεξεά ΜΔΑ-ΑΔΑ 

Η ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπιινγή ησλ ΜΔΑ-ΑΔΑ πξνο απνηέθξσζε είλαη εηδηθνύ 

ηύπνπ: ηξηπιή ζπζθεπαζία ηύπνπ Hospital Box 

1. Να απνηειείηαη από εμσηεξηθή θόθθηλε ζαθνύια, ραξηνθπηίν θαη εμσηεξηθή θόθθηλε 

ζαθνύια 

2. Να είλαη κίαο ρξήζεσο  

3. Να είλαη  θόθθηλνπ  ρξώκαηνο θαη αδηαθαλείο, από πιηθό πιελ PVC  

4. Να θέξεη ην ζήκα ηνπ κνιπζκαηηθνύ ή/θαη επηθίλδπλνπ αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ 

νπνία θαηαηάζζνληαη θαη λα αλαγξάθεηαη ν  όξνο «Μεηθηά Δπηθίλδπλα Απόβιεηα» 

5. Να είλαη από ζηεγαλό πιηθό, αλζεθηηθό θαηά ηε κεηαθνξά πνπ λα ζηνηβάδεηαη εύθνια 

6. Να είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο θαη λα κελ ζρίδεηαη εύθνια 

7. Να είλαη ρσξεηηθόηεηαο 40-60 lt 

8. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα από αλεμίηειν κειάλη ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη: εκεξνκελία παξαγσγήο θαη εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο, αθξηβήο ζέζε 

παξαγσγήο (π.ρ. ζάιακνο/ηκήκα/εξγαζηήξην), πνζόηεηα απνβιήηνπ, θαηεγνξία 

απνβιήηνπ, πξννξηζκό απνβιήησλ.  

Υγξά ΜΔΑ-ΑΔΑ 

Η ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπιινγή ησλ πγξώλ ΜΔΑ-ΑΔΑ πξνο απνηέθξσζε είλαη 

εηδηθνύ ηύπνπ  κπηηόληα 

1. Να είλαη κίαο ρξήζεσο  

2. Να είλαη από πιηθό πιαζηηθό πιελ PVC θαηάιιεινπ πάρνπο θαη αδηαθαλή  

3. Να θέξεη ην ζήκα ηνπ επηθίλδπλνπ, πηζηνπνηεκέλα αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ 

νπνία θαηαηάζζνληαη θαη λα αλαγξάθεηαη ν  όξνο «Μεηθηά Δπηθίλδπλα Απόβιεηα» 

4. Να είλαη από ζηεγαλό πιηθό, αλζεθηηθό θαηά ηε κεηαθνξά πνπ λα ζηνηβάδεηαη εύθνια 

θαη λα κελ παξακνξθώλεηαη 

5. Να είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο  

6. Να είλαη ρσξεηηθόηεηαο 20 lt  

7. Να είλαη θαηάιιεινπ όγθνπ γηα ηελ εύθνιε κεηαθνξά ηνπο 

8. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα από αλεμίηειν κειάλη ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη: εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβήο ζέζε παξαγσγήο (π.ρ. 

ζάιακνο/ηκήκα/εξγαζηήξην/πξννξζηκό απνβιήησλ) 

Γεληθέο   Αξρέο θαηά ηε ζπιινγή θαη ζπζθεπαζία ησλ ΜΔΑ-ΑΔΑ 

 Σα ΜΔΑ-ΑΔΑ  ζπιιέγνληαη πιεζίνλ ηνπ ηόπνπ παξαγσγήο ηνπο.  
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 Καηά ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπο ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

ζθόλεο, αέξησλ εθπνκπώλ, ζηαγνληδίσλ θαζώο θαη κεηάδνζεο παζνγόλσλ 

κηθξννξγαληζκώλ ζην ππεύζπλν πξνζσπηθό. 

 Η πιήξσζε ησλ ππνδνρέσλ (είηε ηξηπιή ζπζθεπαζία είηε κπηηόληα) δελ πξέπεη λα 

μεπεξλά ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο όγθνπ. Οη πεξηέθηεο ζθξαγίδνληαη επί 

ηόπνπ από ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο θαζαξηόηεηαο. Καλέλαο ππνδνρέαο δελ 

απνκαθξύλεηαη από ην ρώξν παξαγσγήο  αλ δελ είλαη θιεηζκέλνο ζηεγαλά θαη δελ  

θέξεη ηελ απαξαίηεηε εηηθέηα. Απνκαθξύλνληαη θαζεκεξηλά από ηνπο ρώξνπο 

ζπιινγήο ησλ Σκεκάησλ πξνο ηνλ ρώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε  ζπζζώξεπζή ηνπο θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο 

Τγηεηλήο ηνπ ρώξνπ 

 Σα ζπζθεπαζκέλα απόβιεηα, κεηά από ηε δηαινγή ηνπο ζηελ πεγή, απαγνξεύεηαη λα 

ππνζηνύλ νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηαινγή. Απαγνξεύεηαη ε δηαδηθαζία θέλσζεο θαη 

επαλαιακβαλόκελεο πιήξσζεο ηνπ πξσηνγελή ππνδνρέα. Απαγνξεύεηαη ε αλάκημε 

απνβιήησλ θαη ζπζθεπαζηώλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 

 Οη ΤΓΑΤΜ ζα πξαγκαηνπνηνύλ πεξηνδηθνύο θαη απξνεηδνπνίεηνπο ειέγρνπο ζσζηήο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ΜΔΑ-ΑΔΑ 

 ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ΜΔΑ-ΑΔΑ όπσο δηαζπνξά 

κεηαθεξόκελνπ θνξηίνπ, κίμε ΑΤΜ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ, αηύρεκα από αηρκεξά, 

ζα αθνινπζείηαη ην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ ΔΚΓΑΤΜ. Σν 

ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζπκβάλησλ, ηελ 

παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ζηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ηε ζπιινγή θαη 

απνκάθξπλζε δηαζθνξπηζκέλσλ ΜΔΑ θαη ηελ απνιύκαλζε ηνπ ρώξνπ όπνπ έγηλε ε 

δηαζπνξά.  Οη εκπιεθόκελνη ζην αηύρεκα ζα πξέπεη λα εηδνπνηνύλ άκεζα ηνπο 

ΤΓΑΤΜ θαη ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ  

 

Β. Μεηαθνξά Μηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 

(ΑΔΑ) εληόο ηεο ΥΜ  

Η κεηαθνξά ησλ ΜΔΑ-ΑΔΑ εληόο ηεο ΤΜ γίλεηαη κε εηδηθά ηξνρήιαηα θαξόηζηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γη’ απηόλ ηνλ ζθνπό θαη θαηά ηε ρξήζε ηνπο ηεξνύληαη νη 

θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Η κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ γίλεηαη ρσξηζηά από ηε κεηαθνξά 

ησλ αλαιώζηκσλ θαζαξώλ πιηθώλ, ησλ καγεηξεκέλσλ ηξνθίκσλ θαη ησλ αζζελώλ. Αθνινπζείηαη 

ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλνο αλειθπζηήξαο. Ο αλειθπζηήξαο θέξεη 

ηε δηεζλή ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνύ θαη επηθίλδπλνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε 

κεηαθνξά απνβιήησλ θαη απνιπκαίλεηαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο θαη εθηάθησο ζε πεξίπησζε 





 

Σελίδα 47 

αηπρήκαηνο. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλειθπζηήξα ρξεζηκνπνηείηαη άιινο 

αλειθπζηήξαο ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα απζηεξά πξνθαζνξηζκέλα ν νπνίνο θαη απνιπκαίλεηαη κεηά 

ηε ρξήζε ηνπ. 

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ ΜΔΑ-ΑΔΑ εληόο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδνο, δειαδή από ηνπο ρώξνπο ζπιινγήο 

ησλ Σκεκάησλ πξνο ην ρώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο,  ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

ηξνρήιαηα κεηαθνξάο.  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΡΟΥΗΛΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔΑ-ΑΔΑ 

 

1. Να είλαη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ ΜΔΑ-ΑΔΑ 

2. Να είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ  

3. Να θέξνπλ ην δηαθξηηό ζήκα ηνπ βηνινγηθνύ θαη επηθίλδπλνπ   

4. Να είλαη αζόξπβα θαη λα θέξνπλ ρεηξνιαβέο 

5. Να θνξηώλνληαη θαη λα μεθνξηώλνληαη εύθνια 

6. Να θέξνπλ ηξνρνύο θαη θξέλν γηα ηελ επίηεπμε αθηλεηνπνίεζεο ηνπο θαηά ηελ θόξησζε 

θαη εθθόξησζε 

7. Να είλαη αλζεθηηθά ζηηο θξνύζεηο θαη ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ ηπρόλ πξνθαινύληαη θαηά 

ηε κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά ηνπο 

8. Να θαζαξίδνληαη εύθνια θαη λα απνιπκαίλνληαη θαζεκεξηλά κε ην ελδεδεηγκέλν από ηελ 

Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ απνιπκαληηθό  

9. Να θέξνπλ νπή ζηνλ ππζκέλα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πγξώλ θαηά ην πιύζηκό ηνπο 

Γ. Απνζήθεπζε Μηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ)  θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ (ΑΔΑ) 

 

 Σα ΜΔΑ πξέπεη, κέρξη ηελ ηειηθή απνκάθξπλζή ηνπο από ηελ Τγεηνλνκηθή Μνλάδα 

(ΤΜ), λα παξακέλνπλ ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ςπθηηθό ζάιακν ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

πνπ βξίζθεηαη ζην  ρώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ ΑΤΜ ηεο ΤΜ  

 Σα ΑΔΑ πξέπεη, κέρξη ηελ ηειηθή απνκάθξπλζή ηνπο από ηελ Τγεηνλνκηθή Μνλάδα 

(ΤΜ), λα παξακέλνπλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ηκήκα ηνπ ρώξνπ πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο ησλ ΑΤΜ ηνπ Ννζνθνκείνπ  

 Πιεζίνλ ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ βξίζθεηαη δπγαξηά γηα ηε δύγηζε ησλ ΜΔΑ-ΑΔΑ  πξηλ 

ηελ απνκάθξπλζε από ηελ ΤΜ 

 Ο ςπθηηθόο ζάιακνο θέξεη ζην εμσηεξηθό ηνπ επθξηλή ζήκαλζε κε ηνλ όξν «Δπηθίλδπλα 

Απόβιεηα» θαη ην δηεζλέο ζύκβνιν ηνπ κνιπζκαηηθνύ θαη επηθίλδπλνπ 
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 Η απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία ≤5°C, εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηεο ΤΜ θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ πέληε (5) εκεξώλ. ε πεξίπησζε 

πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ είλαη <0°C ν ρξόλνο παξακνλήο ησλ ΜΔΑ 

κπνξεί λα επεθηαζεί ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο  θαη 

γηα πνζόηεηεο ΜΔΑ <500lt 

 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ, ε αλάδνρνο εηαηξεία νθείιεη λα 

εμαζθαιίζεη ζηελ Τ.Μ. πξνζσξηλά  ςπθηηθό ζάιακν γηα ηελ θάιπςε ησλ εθηάθησλ 

αλαγθώλ  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟΥ 

1. Ο ςπθηηθόο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη επαξθνύο ρσξεηηθόηεηαο  

2. Η θαηαζθεπή ηνπ ζαιάκνπ πξέπεη λα είλαη από πιηθά πςειήο αλζεθηηθόηεηαο κε 

αληνρή ζηελ νμείδσζε 

3. Να βξίζθεηαη ζε ζεκείν πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ επρεξή δηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο ησλ ΜΔΑ εθηόο ηεο ΤΜ 

4. Ο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη βακκέλνο εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, κε πςειήο αληνρήο 

ρξώκαηα 

5. Ο ζάιακνο λα δηαζέηεη αληηνιηζζεηηθό δάπεδν κε θαηάιιειν ππόζηξσκα (κεηαιιηθό 

ή βηνκεραληθνύ ηύπνπ) γηα ελίζρπζε ηνπ δαπέδνπ 

6. Να ππάξρεη κόλσζε ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ 

7. Ο ζάιακνο λα θέξεη κεηαιιηθή πόξηα αζθαιείαο, ε νπνία θιείλεη αεξνζηεγώο, κε 

εμσηεξηθό δηαθόπηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνύ θσηηζκνύ ή λα ππάξρεη 

εζσηεξηθό ζύζηεκα θσηηζκνύ κε αδηάβξνρεο ιπρλίεο νη νπνίεο λα ηίζεληαη ζε 

ιεηηνπξγία άκεζα κε ην άλνηγκα ηεο πόξηαο 

8. Ο ζάιακνο λα δηαζέηεη πόκνιν αζθαιείαο γηα άλνηγκα θαη από ην εζσηεξηθό ηνπ 

9. Η ηνπνζέηεζε ησλ πεξηεθηώλ ησλ ΜΔΑ  εληόο ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε επηκέιεηα θαη ζπκκεηξηθά 

10. Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, πξέπεη λα απνηειείηαη από έλαλ εμσηεξηθό πίλαθα, 

κεηαιιηθό, γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ. Ο 

πίλαθαο, πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζεξκνζηάηε, κηα κηθξναπηόκαηε αζθάιεηα θαη έλαλ 

ξεπκαηνιήπηε  βηνκεραληθνύ ηύπνπ, ζηεγαλό. Σν ζύζηεκα ςύμεο πξέπεη λα είλαη 

απηόλνκν, κε ςπθηηθή κνλάδα ζπληήξεζεο θαη λα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα 

εμαξηήκαηα γηα ηε ζσζηή θαη απηόκαηε ιεηηνπξγία ηνπ 
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Γ. Μεηαθνξά Μηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 

(ΑΔΑ) εθηόο ηεο ΥΜ  

Γηα ηε νδηθή κεηαθνξά ησλ ΜΔΑ-ΑΔΑ εθηόο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο εθαξκόδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ 

εζληθνύ θαη θνηλνηηθνύ δηθαίνπ πνπ ηζρύνπλ γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεύκαηα θαη νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηηο εμήο απαηηήζεηο: ηεο Δπξσπατθήο πκθσλίαο γηα ηηο Οδηθέο Μεηαθνξέο (Accord 

European relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route – ADR. 

 Γηα ηε κεηαθνξά ησλ ΜΔΑ εθηόο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδνο ν νδεγόο ηνπ νρήκαηνο πνπ 

εθηειεί ηε κεηαθνξά πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηνπ ηζρύνληνο πηζηνπνηεηηθνύ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR, αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξόκελσλ πιηθώλ  

 Να είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα θπθινθνξίαο θνξηεγώλ ΙΥ ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα από ηελ ΤΑ 11383/840/2007 «Υνξήγεζε αδεηώλ θπθινθνξίαο 

θνξηεγώλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηόρνπο άδεηαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ» (ΦΔΚ 309/Β/7-3-07), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ ΤΑ 

Α1/νηθ/27683/2320/2008 (ΦΔΚ Β΄ 948). 

 Η απνκάθξπλζε ησλ ΜΔΑ από ην ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε θαη ζπγθεθξηκέλα από 11:00 κκ έσο 02:00 πκ γηα λα κελ 

παξαθσιύεηαη ε ιεηηνπξγία θαη δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 Οη πξσηνγελείο πεξηέθηεο ησλ ΜΔΑ θαη ζηεξεώλ ΑΔΑ είλαη ππνρξεσηηθά ηύπνπ 

hospital box θαη ε κεηαθνξά ηνπο εθηόο ΥΜ δύλαηαη λα γίλεη ρσξίο επηπιένλ 

ηνπνζέηεζε ζε δεπηεξνγελή πεξηέθηε 

 Οη πεξηέθηεο ησλ πγξώλ  ΑΔΑ είλαη ππνρξεσηηθά κπηηόληα  θαη ε κεηαθνξά ηνπο 

εθηόο ΥΜ δύλαηαη λα γίλεη ρσξίο επηπιένλ ηνπνζέηεζε ζε δεπηεξνγελή πεξηέθηε 

 Πξηλ ηελ απνκάθξπλζε ησλ ΜΔΑ εθηόο Τ.Μ., ζα πξνεγείηαη ε δύγηζε ησλ απνβιήησλ  

παξνπζία εθπξνζώπνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα νξηζζεί από ηε Γηνίθεζε 

 Σν λνζνθνκείν δηαζέηεη δπγαξηά δύγηζεο ησλ ΜΔΑ-ΑΔΑ. ε πεξίπησζε βιάβεο ηεο 

δπγαξηάο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηε δηαδηθαζία δύγηζεο 

αλαιακβάλνληαο ηα έμνδα ηεο δύγηζεο 

 Μεηά ηε δύγηζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ ΜΔΑ-ΑΔΑ ζην όρεκα κεηαθνξάο ν αλάδνρνο 

νθείιεη λα αθνινπζεί δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ηνπ ρώξνπ θαη λα ηνλ 

παξαδίδεη θαζαξό, θελό από απόβιεηα θαη ηαθηνπνηεκέλν 

 Οη εμνπζηνδνηεκέλνη από ην θνξέα δηαρείξηζεο κεηαθνξείο ππνρξενύληαη λα 

παξαδίδνπλ ηα ΜΔΑ-ΑΔΑ ζηελ θαηάιιειε θαη πξνζπκθσλεκέλε εγθαηάζηαζε ηειηθήο 

επεμεξγαζίαο εθηόο ΤΜ 

 Καηά ηε κεηαθνξά ηνπο εθηόο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδνο, ηα ΜΔΑ-ΑΔΑ πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από έγγξαθν έληππν αλαγλώξηζεο. Σν έληππν αλαγλώξηζεο 
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ζπκπιεξώλεηαη εηο  ηξηπινύλ από ηνλ ππάιιειν πνπ έρεη νξίζεη ην Ννζνθνκείν θαη 

παξίζηαηαη ζηε δύγηζε θαη ην κεηαθνξέα ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο. Σα έληππα 

αλαγλώξηζεο ζπλνδεύνπλ ηα ΜΔΑ-ΑΔΑ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζηε κνλάδα 

Δπεμεξγαζίαο εθηόο Ννζνθνκείνπ. Έλα αληίγξαθν δύγηζεο παξακέλεη ζην Ννζνθνκείν 

σο απνδεηθηηθό ηεο δηαδηθαζίαο δύγηζεο, έσο όηνπ επηζηξαθεί ην ππνγεγξακκέλν 

έληππν αλαγλώξηζεο από ηε Μνλάδα επεμεξγαζίαο. Σα έληππα αλαγλώξηζεο  

ππνγξάθνληαη από ηνλ ππεύζπλν εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ΜΔΑ-ΑΔΑ θαη ζηε 

ζπλέρεηα έλα (1) επηζηξέθεηαη  ζηελ  Τγεηνλνκηθή Μνλάδα πνπ παξήγαγε ηα ΜΔΑ θαη 

αξρεηνζεηείηαη, έλα (1) δηαηεξεί ν κεηαθνξέαο ζηα αξρεία ηνπ θαη έλα (1)  δηαηεξεί ν 

ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ ΜΔΑ-ΑΔΑ.  

 Ο Τπεύζπλνο δύγηζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ παξαδίδεη ηα ππνγεγξακκέλα έληππα 

αλαγλώξηζεο ζηνλ Τπεύζπλν Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο 

(ΤΓΑΤΜ)  ν νπνίνο δηαηεξεί ην αξρείν δηαρείξηζεο ησλ ΑΤΜ θαη είλαη έηζη ζε ζέζε λα 

απνζηέιιεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ ηεο ΤΜ όπνπ 

θαη όπνηε ηνπ δεηεζεί 

 Οη ηπρόλ αλεπάξθεηεο θαη παξαιείςεηο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο, κεηά ηελ 

παξαιαβή ησλ απνβιήησλ από ην Ννζνθνκείν,  βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην 

ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζηεί ηα απόβιεηα πνπ 

παξαιακβάλεη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

 Η αλάδνρνο εηαηξεία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απξόζθνπηε κεηαθνξά θαη 

επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΟΥΗΜΑΣΟ-ΦΤΓΔΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  ΑΤΜ 

1. Να είλαη θαηάιιειν θαη εθνδηαζκέλν κε πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ADR 

2. Να θέξεη θαηάιιειε ζήκαλζε, ην δηεζλέο ζήκα θηλδύλνπ ην νπνίν λα επηδεηθλύεηαη ζε 

εκθαλέο ζεκείν 

3. Να είλαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

4. Να είλαη ηειείσο θιεηζηό, ζηεγαλό ώζηε λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ ΜΔΑ 

5. Να δηαηεξεί ηε ςύμε ≤8νC 

6. Να κε θέξεη κεραληζκό ζπκπίεζεο ησλ απνβιήησλ 

7. Να ππάξρεη δηάθξαγκα κεηαμύ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ ζώκαηνο ηνπ 

νρήκαηνο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ ζε πεξίπησζε 

ζύγθξνπζεο 
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8. Να δηαζέηεη θαηάιιειν ζύζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηε κε κεηαθίλεζε 

ηνπ θνξηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ 

9. Να ππάξρεη ρσξηζηό δηακέξηζκα γηα ηνλ εμνπιηζκό έθηαθηεο αλάγθεο  

10. Να δηαζέηεη εξγαιεία θαη απνιπκαληηθά γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξίπησζεο αηπρήκαηνο, 

καδί κε ηνπο εηδηθνύο δείθηεο γηα ζπιινγή θαη εμέηαζε ησλ πγξώλ δηαξξνώλ 

11. Να δηαζέηεη ζηξνγγπιεκέλεο εζσηεξηθέο γσλίεο πξνο απνθπγή θαηαθξάηεζεο πγξώλ 

δηαξξνώλ 

12. Να κπνξεί λα πιέλεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη εύθνια θαη λα δηαζέηεη δηεπθνιύλζεηο γηα 

ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνύ θαη ησλ ρεηξηζηώλ 

13. Να έρεη βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο βάξδηεο ησλ κεηαθνξέσλ απνβιήησλ 

14. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη  γηα κεηαθνξά άιισλ πιηθώλ ή απνβιήησλ 

15. Να θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη κεηά ην πέξαο θάζε εθθόξησζεο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, ώζηε λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε 

πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ πξνζέιεπζε ζηελ Τ.Μ. γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

ΜΔΑ 

Δ. Δπεμεξγαζία Μηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ)  θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ (ΑΔΑ) 

Η επεμεξγαζία ησλ ΜΔΑ ζα πξαγκαηνπνηείηαη  εθηόο Τ.Μ. από λόκηκε ζηαζεξή κνλάδα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο θαη πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη όξνπο ηεο 

ΚΤΑ 146163/8.15.2012/ηΒ/ΦΔΚ1537 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ 

Μνλάδσλ»  

 

 Πξνζόληα αλαδόρνπ εηαηξείαο - Δπηζεκάλζεηο 

Λόγσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ηνπ θξίζηκνπ γηα ηελ Γεκόζηα Τγεία θαη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε θάζε πξνζθνξά απαξαηηήησο λα θαηαηεζνύλ πξνο αμηνιόγεζε: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη βεβαίσζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηεο Μνλάδαο Απνηέθξσζεο  

2.  Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο Μηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 

3. Βεβαίσζε όηη απνδέρεηαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ  146163/8.15.2012/ηΒ/ΦΔΚ1537 «Μέηξα θαη 

όξνη γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ» ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 

ε παξάγξαθνο 4.3.3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ  

4. Πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ADR νρεκάησλ θαη νδεγώλ γηα ηε κεηαθνξά ΔΑΤΜ 

5. Γηα ηε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο ππνιεηκκάησλ απνηέθξσζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

Πηζηνπνηεηηθό ηνπ ΔΛΟΣ EN 14899. 
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6. ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο κε άιιε κεηαθνξηθή εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ 

κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη  λα θαηαζέηεη γλήζην αληίγξαθν ηεο 

κεηαμύ ηνπο ζύκβαζεο 

7. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία (ζπκβάζεηο, βεβαηώζεηο θ.η.ι.) κε ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε ζπλερήο 

απαζρόιεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζηνλ ηνκέα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ 

(ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία), θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ λα δηακνξθώλεη ην 

πξνθίι ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο 

8. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην ηνπ Αλαδόρνπ κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο 

θαη θάιπςε δεκηώλ πξνο ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ 

9. Αληίγξαθν ζεσξεκέλεο από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο, θαηάζηαζε ηνπ απαζρνινύκελνπ 

πξνζσπηθνύ ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο κε ελδείμεηο εηδηθόηεηαο θηι ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Γηαγσληζκνύ 

10. Τπεύζπλε Γήισζε κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζρεηηθά κε ηνλ ηδηόθηεην 

απαξαίηεην ηερλνινγηθό εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

(ζπιινγήο-κεηαθνξάο, επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο δηάζεζεο) 

11. Τπεύζπλε δήισζε κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ζρεηηθά κε ην απαηηνύκελν 

έκπεηξν πξνζσπηθό (νδεγνί, εξγάηεο, ηερληθνί, επηζηήκνλεο, δηνηθεηηθνί θηι) πνπ δηαζέηεη ε 

αλάδνρνο εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (ζπιινγήο-κεηαθνξάο, επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο 

δηάζεζεο) 

12. Η ηηκή γηα ηελ δηαρείξηζε (κεηαθνξά, επεμεξγαζία, ηειηθή δηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ) λα δνζεί 

ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αλά θηιό.  

 

 

Οι Υποχρεϊςεισ, Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και οι Ειδικοί Προι, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
Διακιρυξθσ και τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνουν και ςυμπλθρϊνονται από αυτζσ, κατά περίπτωςθ. 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)-  

 
Σφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/16 κατά τθν υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ ι κατά τθν υποβολι 
προςφορϊν ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων άνω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
δζχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  
 
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων  73 και 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν,   
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 76 και 77, 
γ) κατά περίπτωςθ, τθρεί τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ και κριτιρια που ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με το 
άρκρο 84.  
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Επιςθμαίνεται ότι :  
1. Ρλθροφορίεσ που αφοροφν τθν ςφνταξθ, δθμοςίευςθ και υποβολι του ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων άνω των ορίων που διενεργοφνται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ  παρζχονται για ανακζτουςεσ 
αρχζσ και οικονομικοφσ φορείσ ςτον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 τθσ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ 
Ιανουαρίου 2016  και ςτισ εξισ θλεκτρονικζσ πφλεσ :  
-    https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el   
-    http://www.promitheus.gov.gr   
2.  Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςε μορφι αρχείο 
pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα   οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.
  

Ειςαγωγι 

1. Ροιο είναι το κεςμικό πλαίςιο που διζπει το ΕΕΕΣ;  
Ο «Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016 για τθν κακιζρωςθ του 
τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ», ο οποίοσ προςδιορίηει 
αναλυτικά το τυποποιθμζνο ζντυπο που κα χρθςιμοποιείται για τουσ ςκοποφσ τθσ κατάρτιςθσ του ΕΕΕΣ. 
Ρεραιτζρω, ςτο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο θ Οδθγία 2014/24/ΕΕ για τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 79 (άρκρο 59 τθσ Οδθγίασ) ρυκμίηεται το γενικό πλαίςιο 
χριςθσ του ΕΕΕΣ ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.   
 
2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το θλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);   
Ρρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και των 
ικανοτιτων των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο τθσ ΕΕ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ επιτρζπει ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν ότι: 
•    δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να αποκλειςτοφν από 
τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ·  
•    πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ.  
Μόνον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να ηθτθκοφν 
οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
παρζχει τουσ ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα, θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ. 6 του άρκρου 79 του 
Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία όταν θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ-μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ. 
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Καλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ (προεπιλογι) 
από πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ.  
Το eΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  
 
3. Ροιεσ λειτουργίεσ παρζχει θ υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ;  
Θ υπθρεςία eΕΕΕΣ επιτρζπει:   
• ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα ΕΕΕΣ κακορίηοντασ τα 
κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ·   
• ςτθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να τθλεφορτϊνει και να 
εκτυπϊνει το ΕΕΕΣ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ και των 
οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Συχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions - FAQ), 
όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Συμβάςεων (eΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζματα 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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βαςικϊν αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και 
εφαρμογισ του eEEEΣ. 

Συμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ 

1.Ροιά είναι θ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ του ΕΕΕΣ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ για χριςθ ςε 
διαγωνιςμοφσ που διενεργοφν μζςω του ΕΣΗΔΗΣ;  
 
Ειδικότερα για τουσ διαγωνιςμοφσ με αξία άνω των ορίων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι 
οποίοι και διεξάγονται μζςω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ να 
εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ:  
 
I. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, ιτοι τθσ 
διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ,  εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επικυμοφν για τον εκάςτοτε 
διαγωνιςμό τουσ, και παράγουν το ςχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα 
οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνονται τα εξισ: 
 
-Το αρχείο XML παράγεται άμεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εξαγωγι». 
-Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ 
εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, 
εγκατεςτθμζνο  ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο  αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ 
εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ 
λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί  εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ  π.χ. Google 
Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  
 
ΙΙ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ:  
 
-το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ και κοινοποιείται ζτςι 
μζςω αυτισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ,  είτε το αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται 
ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ και  
-το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.  
 
2.Ρϊσ υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν που 
διενεργοφνται μζςω του ΕΣΗΔΗΣ;  
 
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο 
κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. 
Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.  
 
2.1 Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 
εκμεταλλευτοφν τθν  υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου 
PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ: 
 
Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ 
εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, 
εγκατεςτθμζνο  ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο  αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ 
εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ 
λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί  εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ  π.χ. Google 
Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  
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2.2  Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του δ/ςμου, 
οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, 
να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι 
pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό δ/ςμό. 
 
Το ΕΕΕΣ αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα 
διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΗΔΗΣ. 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι) 

 

Α/Α 
ΥΡΗΕΣΙΑ 

 

Αρικμόσ 
ατόμων 

Ώρεσ 
απαςχόλθςθσ 

Μθνιαίο 
κόςτοσ 
κατά 

άτομο 

Συνολικό 
μθνιαίο 
κόςτοσ 

ΦΡΑ 
Κόςτοσ 
ζτουσ  

        

        

        

        

        

        

ΣΥΝΟΛΑ    

 

Σ θ μ ε ί ω ς θ: Θ ανάλυςθ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ Συλλογικζσ Συμβάςεισ και 
τθν κείμενθ Εργατικι Νομοκεςία. 

Να κατατεκεί μαηί με τθν οικονομικι προςφορά, ανάλυςθ κόςτουσ, ςτθν οποία κα περιγράφεται 
αναλυτικά, το κόςτοσ μιςκοδοςίασ του ςυγκεκριμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ που κα απαςχολιςει ςτο 
Νοςοκομείο (κόςτοσ μιςκοδοςίασ – επιδόματα – κόςτοσ ειςφορϊν εργαηομζνων – κόςτοσ ειςφορϊν 
εργοδότθ – εργολαβικό όφελοσ – ΦΡΑ κλπ).  

 

ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι) 

 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 
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Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………4 υπζρ του  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................…………………………………..5  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 
Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .....................................................6 τθσ/του 
(Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
“(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............7  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 
του/τθσ (υπζρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε ....................θμζρεσ 8 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

                                                           
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο 

χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται 

ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014). 
4
   ο.π. υπος. 3. 

5
  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007.  
7
 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  
8
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 9.  

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ 
μασ.  

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

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό 
αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ10.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 
 

- ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

                                                           
9  ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) 
θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. 
α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
10

  Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11

  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 

1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 
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ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, 
ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

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

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

                                                           
4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 

5  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8  Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει 
να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο 
αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ 
διακιρυξθ.  
9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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