
 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 180.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 74.400,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.              

 ΑΡΙΘΜΟΣ: ∆2/2018 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15255 

ΗΜΕΡ:26/03/2018 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου  

Ταχυδρομική διεύθυνση Θηβών 46-48  

Πόλη Πειραιάς  

Ταχυδρομικός Κωδικός 185-43  

Χώρα Ελλάδα  

Τηλέφωνο 2132004278 

Φαξ 2132004292 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  teza@2dype.gr, taxmitzoglou@2dype.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Tέζα Βασιλική,Tαχμιτζόγλου Δήμητρα 

Τμήμα Προμηθειών 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου  τηλ: 2132004278-279 φαξ: 

2132004292 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.2dype.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Κεντρική  Αναθέτουσα Αρχή  

και ανήκει στo  Δημόσιο Τομέα (Πλην Κεντρικής  Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του 

ν. 4270/14.  

 Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  Παροχή Υπηρεσιών Υγείας.  

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό.  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: Θηβών 46-48 18543 Πειραιάς. 

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. 

Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή 
στην διεύθυνση (URL) :  www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του  άρθρου 27 Ν. 4412/16.  

Διάρκεια της σύμβασης 

Η σύμβαση ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού (εφόσον αυτός δεν έχει εξαντληθεί στη διετία). 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Η δαπάνη για την 

εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α.E : 0846 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2018 -2020 του Φορέα.  
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
180.000,00€ ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 74.400,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :90524400-0. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 48.387,10  πλέον ΦΠΑ 24% και 

δικαίωμα προαίρεσης 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 πλέον ΦΠΑ 24% 

και δικαίωμα προαίρεσης 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 3: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 πλέον ΦΠΑ 24% 

και δικαίωμα προαίρεσης 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο σύνολο της αντίστοιχης 

προκηρυχθείσας ποσότητας  αυτών.  

Δεν επιτρέπεται η μερική προσφορά υπηρεσιών τμήματος ή τμημάτων του έργου.  

Θα αναδειχθεί ένας μειοδότης για κάθε τμήμα ο οποίος θα προκύψει από τη συνολική αξία κάθε 

τμήματος. 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 145.161,29€) πλέον του δικαιώματος προαίρεσης 74.400,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (χωρίς ΦΠΑ 60.000,00€). 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I της παρούσας διακήρυξης.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 24 μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως 

του προϋπολογισμού. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

στοιχεία”,  

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

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

− του Ν.3329/2005«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τους Ν.3370/2005 και Ν.3527/2007 περί συστάσεως της 2ης Υ.Πε. 

Πειραιώς & Αιγαίου.   

− Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4238/2014 με τις οποίες τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές μονάδες 

παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν δημόσιες δομές παροχής 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Υγείας του ΠΕΔΥ. 

− Την ΚΥΑ 146163/3-5-2012 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων» και τις τροποποιήσεις αυτής 
όπως ισχύει. 

− Στο πρόγραμμα προμηθειών ΠΠΥΦΥ 2015 είναι ενταγμένος διαγωνισμός προϋπολογισμού 375.150,00€ 

και εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 4658 ΦΕΚ 2937Β/15-09-2016.  

− Την αριθμ.πρωτ.ΕΤΥ 57308/28-11-2017 απόφαση Διοίκησης της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου 

συγκρότησης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας διαγωνισμού. 

− Τις με αριθμ. πρωτ.ΕΤΥ 59785/12-12-2017 τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής. 

− Την αριθμ.πρωτ.61390/20-12-2017 απόφαση Διοίκησης της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου περί 

διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών. 

− Την αριθμ. πρωτ. ΕΤΥ 9258/21-02-2018 εισήγηση της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 

μετά τη διαβούλευση. 

− Την αριθμ.πρωτ.15244/26-03-2018 (ΑΔΑ:9Ω48469Η2Ξ-4ΚΣ) απόφαση Διοίκησης της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς 

& Αιγαίου. 

− Την αριθμ.πρωτ. 15281/26-03-2018(ΑΔΑ:67ΠΑ469Η2Ξ-ΟΡΦ) ανάληψη υποχρέωσης.                
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− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  20/04/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

14:00μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr ,  την 25/04/2018 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε διεθνές και εθνικό  επίπεδο  

-Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

-Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) :   www 2dype. gr . 

Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Τοπικό Τύπο, στην Εφημερίδα : Κοινωνική του 

Πειραιά. 

 

Β.Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Tοπικό  Τύπο βαρύνει: τη 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους2  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Διακήρυξη Δ2/2018  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης-

Tεχνικές προδιαγραφές-, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-Υπόδειγμα Οικονομικής 

προσφοράς, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-Υπόδειγμα εγγυητικών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης) 

2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

3. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 12 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

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

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
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Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών3, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.    

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Η Α.Α. μπορεί να 

απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον 

τους ανατεθεί η σύμβαση στο μέτρο που η σχετική μεταβολή είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης (άρθρο 19 του ν.4412/16). 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι της Α.Α. για την εκπλήρωση όλων των 

απορρεουσών, από τα έγγραφα της, Σύμβασης, υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 

συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 

καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι  της  Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος  απαλλαγής του  

ενός  μέλους  από  τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της 

Σύμβασης.   

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 

οποιαδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 

της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της  Αναθέτουσας Αρχής.  Σε αρνητική  περίπτωση, ο 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% 

της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  (συμπ/νης της προαίρεσης) πιο συγκεκριμένα ποσού 1.367,74 

€ για κάθε τμήμα (4.103,22€ )για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης- λειτουργίας.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8 της παρούσας ,  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη4 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικηαμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 α)Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος.  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με Αναθέτουσας 

Αρχής ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄της παρ. 4 του άρθρου 73 υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20165,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας . 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)6. 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)7 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 8. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.3.10. Σύγκρουση συμφερόντων : Η αναθέτουσα αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 

«Συγκρούσεις συμφερόντων» ( άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) & 262 «Συγκρούσεις συμφερόντων» 

(άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ): 

α) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, για την αποτελεσματική πρόληψη, εντοπισμό και επανόρθωση 

συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, 

σχεδιασμού και προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, 

μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.  

β) αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη  κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων.  

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι  διαθέτουν/ παρέχουν: 

Ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών ο οποίος αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη 

σύμβαση για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος 2016 κύκλος εργασιών 120.000€  

2. έτος 2015 κύκλος εργασιών 120.000€ 

3. έτος 2014 κύκλος εργασιών 120.000€  

Η απαίτηση αυτή θα υπογραφεί στο ΤΕΥΔ.   

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

α) να έχουν συνάψει και επιτυχώς ολοκληρώσει, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών 

(2015,2016,2017), τουλάχιστον μία σύμβαση, με δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη, αντίστοιχου 

διαγωνισμού ύψους τουλάχιστον στο 70% της εκτιμώμενης αξίας ( προϋπολογισθείσα αξία άνευ Φ.Π.Α.) 

του κάθε  τμήματος για το οποίο θα υποβάλλουν προσφορά.  

Η απαίτηση αυτή θα υπογραφεί στο ΤΕΥΔ από όλους τους συμμετέχοντες. 

 Θα κατατεθεί η/οι αντίστοιχη βεβαίωση /εις ορθής  εκτέλεσης αυτής/ών από τον προσωρινό ανάδοχο. 
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β) να διαθέτουν το σύνολο των αδειών / πιστοποιητικών κλπ. που απαιτούνται και αναγράφονται 

αναλυτικά στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Υπόδειγμα 

Τεχνικής Προσφοράς – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ) 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

Πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2015, 14001:2008 και ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 - ή τα ίδια 

μεταγενέστερων ετών - για την συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων μετά την 

αποστείρωση και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.(άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Λόγω του ότι τα κριτήρια επιλογής για κάθε τμήμα είναι κοινά ο κάθε οικονομικός φορέας έχει υποχρέωση 

να συμπληρώσει  μόνο ένα ΤΕΥΔ για όσα τμήματα και να προσφέρει. 

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

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν9. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.210 και 2.2.3.411 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 

για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
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να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί, μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 

του άρθρου 2.2.9.2., η διαδικασία για την πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας από το ηλεκτρονικό 

σύστημα ΟΠΣ – ΣΕΠΕ, της έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού θα γίνεται δεκτή ένορκη βεβαίωση του 

άρθρου 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (σχετικό έγγραφο αριθμ. πρωτ. ΕΞ12161-2018/10001-12-1-2018 του 

Σώματος Επιθεώρησης εργασίας προς την ΕΕΑΔΗΣΥ το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας  προσκομίζουν αντίγραφα τιμολογίων και Ε3 της 

δήλωσης εισοδήματος. Οι οικονομικοί φορείς που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας προσκομίζουν 

ισολογισμούς και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης . Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν 

είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν βεβαίωση/σεις ορθής εκτέλεσης συμβάσεων. 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 β οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις 

άδειες /πιστοποιητικά που απαιτούνται και αναγράφονται αναλυτικά στο κείμενο των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πιστοποιητικά 



 

Σελίδα 17 

κατά ISO 9001:2015, 14001:2008 και ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 για την συλλογή και μεταφορά 

αστικών στερεών αποβλήτων μετά την αποστείρωση και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δοθούν ανά δρομολόγιο καθώς και συνολικά ανά τμήμα. 

Ο μειοδότης θα αναδειχθεί από τη συνολική αξία κάθε τμήματος. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για  

όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά  τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Kάθε οικονομικός φορέας, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μία μόνο προσφορά, για ένα ή 

περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα της διακήρυξης.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
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τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 .Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
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σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ( ιδίως την τεχνική και οικονομική προσφορά) και  τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ 
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον 

τίτλο του φακέλου και τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  
I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα.  

Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά  με ποινή αποκλεισμού 

της προσφοράς, τα παρακάτω στοιχεία, ψηφιακά υπογεγραμμένα: 
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1) Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην Ελληνική γλώσσα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

(κείμενο που δημιουργείται από τον προσφέροντα , όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές 

προδιαγραφές των υλικών και αντικειμένων σε επαφή με ΕΑΥΜ.)  

2) Πίνακα συμμόρφωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα ) 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών του πίνακα συμμόρφωσης 

σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες: 

• Η στήλη «χαρακτηριστικά» περιγράφει αναλυτικά τους αντίστοιχους τεχνικούς όρους, τις 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν οι αντίστοιχες απαντήσεις 

(είναι ήδη συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή) 

• Η στήλη «απαίτηση» είναι απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη ( είναι 

ήδη συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή) 

• Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του αναδόχου που έχει τη μορφή 

«ΝΑΙ»/»ΟΧΙ» εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.  

• Στη στήλη «παραπομπή» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή 

όπου θα αναφέρει τη σελίδα / τις σελίδες του φακέλου της τεχνικής προσφοράς ή 
prospectus όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση. Απλή 

κατάφαση ή επεξήγηση χωρίς παραπομπή δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρμόδια επιτροπή έχει τη δυνατότητα απόρριψης της προσφοράς.  

3) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

4) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό – πιστοποιητικό ζητείται από το Παράρτημα Ι των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

5) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του 

διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη. 

6) Ο προσφέρων πρέπει, να επισυνάψει στη συγκεκριμένη ενότητα της τεχνικής προσφοράς του και 

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας όπως αυτά ζητούνται στις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας.  

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό 

πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή 

τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από 

ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις 

επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με την παρούσα. Σε αυτήν την περίπτωση 

όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την 

Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει 

ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι ( ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές 

απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης   

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει ηλεκτρονικά το υπόδειγμα οικονομικής 

προσφοράς Παράρτημα III της διακήρυξης. Το παράρτημα αυτό είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα 

ΕΣΗΔΗΣ σε επεξεργάσιμη μορφή. 

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη 

όπου θα δηλώνεται ποια είναι η τιμή της τελευταίας καταχώρησης στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αναφέροντας τον σχετικό κωδικό παρατηρητηρίου. Στην 
περίπτωση που το είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ θα υποβληθεί 
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υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς, με ποινή απόρριψης. 

Α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ,  ανά  τμήμα και ανά δρομολόγιο.  

Τα αναγραφόμενα δρομολόγια που έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα είναι ενδεικτικά.  

Θα αναδειχθεί ένας μειοδότης για κάθε τμήμα ο οποίος θα προκύψει από τη συνολική αξία κάθε 

τμήματος. 

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις 

αντίστοιχες τιμές των Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 

Ν. 4052/2012 άρθρο 14) και την από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή κάθε τμήματος της 

διακήρυξης.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεως της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται ( άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύμφωνα με την Κ.Υ. με 

αριθμ. 1191/14-3-2017/ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  8% επί του καθαρού ποσού. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής , απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 

προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή 

της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα 

απορρίπτεται.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών καθώς και συμβάσεις ή/ και τιμολόγια πώλησης προς άλλες 

δημόσιες υπηρεσίες, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (6)έξι 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

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

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

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

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας. 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

[το δεύτερο εδάφιο συμπληρώνεται εφόσον η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 

(στρέβλωση ανταγωνισμού) έχει τεθεί ως λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.4.γ της 

παρούσας], 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

 



 

Σελίδα 23 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την 25/04/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

•  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»: κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 

γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 

τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 

αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
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προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 

της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του12.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 

50% στην περίπτωση μικρότερη ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο 
σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β)κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση . 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
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συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.   

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής13 η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α)δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β)δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ)δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 361 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιούμενος 

ισχύει.  

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
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των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά14. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και οι 

τροποποιήσεις αυτών καθώς και όσα ορίζονται στο Π.Δ. 39/04-05-2017 «Κανονισμός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και στην ΥΑ αριθμ. 

56902/215/Τεύχος Β΄1924/02-06-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Η διαγωνιστική διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται θα διακοπεί χωρίς δικαίωμα 

οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης εφόσον υπογραφούν αντίστοιχες συμβάσεις σε επίπεδο κεντρικών 

δραστηριοτήτων αγορών από Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ), με συμφερότερους όρους για 

όμοια υπηρεσία.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα  VI της παρούσας Διακήρυξης Δ2 και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και εφόσον από τα πρακτικά των επιτροπών προκύπτει ότι ο 

ανάδοχος έχει εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση. Η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 

μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

  

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α. 

Από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης  ποσού 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, 

από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον κριθεί  απαραίτητο να ενεργοποιηθεί, με απόφαση της Διοίκησης της 

2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Η παρούσα σύμβαση θα διακοπεί χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης εφόσον 
υπογραφούν αντίστοιχες συμβάσεις σε επίπεδο κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από Εθνικές Κεντρικές 

Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ), με συμφερότερους όρους για όμοια υπηρεσία. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο και θα περιλαμβάνει τις αποκομιδές 
που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, ήτοι το πρακτικό καλής εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες επιτροπές που 

λειτουργούν σε κάθε Υγειονομική Μονάδα – Κ.Υ.   

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ολοκλήρωση των εργασιών στους τόπους 

και με τον  τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεως της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται ( άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύμφωνα με την Κ.Υ. με 

αριθμ. 1191/14-3-2017/ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος15 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

Α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,  

Β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίες, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη 

συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιάμεσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίας 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Το ποσοστό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από / με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρήτρων δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο.  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα.  

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρω βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία ( άρθρο 204 του Ν. 4412/2016)    

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 



 

Σελίδα 32 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
Κεντρική Υπηρεσία της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 

των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2.  Η αρμόδια υπηρεσία, με απόφασή της ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης  επόπτη, ο 

οποίος λειτουργεί ως συντονιστής,  υπάλληλο  της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, 

η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του 

αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση 

μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 
σύμβασης. Επίσης θα εγκρίνει τις αποκομιδές από κάθε Υγειονομική Μονάδα και συλλέγει μετά την κάθε 

αποκομιδή τα πρακτικά καλής εκτέλεσης εργασιών με τα συνοδευτικά έντυπα και θα τα υποβάλει στο 

τέλος κάθε τριμήνου στη διαχείριση τιμολογίων της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 

σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 

φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 

ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΥΣ και λήγει σε 24 μήνες  ή μέχρι 
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 
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6.3     Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης  

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει στις κατά τόπους Υγειονομικές Μονάδες όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στην παρούσα.  

Η παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από τις επιτροπές των 

Υγειονομικών Μονάδων  παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι παράγραφος 3 
της παρούσας  

Αν η επιτροπή κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Κατηγορίες Αποβλήτων  
Οι Υ.Μ. Πρωτοβάθµιας Φροντίδας της 2ης ΥΠΕ παράγουν απόβλητα κατά κύριο λόγο αµιγώς µολυσµατικά 
(ΕΑΑΜ). Ωστόσο, υπάρχει ένα µικρός αριθµός µονάδων τα οποία παράγουν απόβλητα κατηγοριών ΜΕΑ & 
ΑΕΑ.  Ως Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ) χαρακτηρίζονται, όλα τα απόβλητα τα οποία 
εκδηλώνουν µόνο  την  επικίνδυνη  ιδιότητα  Η9  σύµφωνα  µε  το  παράρτηµα  ΙΙΙ  του  Ν. 4042/2012.  Ως 
Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), εκείνα τα οποία εκδηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 ταυτόχρονα µε 
µία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του αρ. 60 του Ν. 4042/2012. Τέλος, 
ως Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), εκείνα τα οποία εκδηλώνουν µία τουλάχιστον επικίνδυνη ιδιότητα  
εκτός  της  ιδιότητας  Η9. 

2. Προδιαγραφές υλικών προσωρινής αποθήκευσης – Σήµανση   
Οι τεχνικές προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των συσκευασιών συλλογής, αποθήκευσης και 

µεταφοράς των ΕΑΥΜ, όπως και γενικά των Επικινδύνων Αποβλήτων, υπαγορεύονται από τις 
προαναφερόµενες συµφωνίες και κώδικες (ADR, ΙΜΟ/IMDG, RID, IATA, ICAO), όπως εκάστοτε ισχύουν (Υ.Α. 
Αριθµ. Γ5 / 22039 / 2825 /2915/ τΒ/24-08-2017 /Προσαρµογή  της  ελληνικής  νοµοθεσίας  προς  τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις εσωτερικές 
µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων, όπως τα παραρτήµατά της προσαρµόστηκαν  στην  επιστηµονική  
και  τεχνική  πρόοδο µε τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της 
Επιτροπής. 

Η συλλογή, η συσκευασία,  η στεγανότητα, η σήµανση και η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων 
ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ στους κατάλληλους ψυκτικούς θαλάµους ή θαλάµους κατάψυξης που διαθέτουν οι Υ.Μ., 
εκτελείται µε την ευθύνη του κατόχου και σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (ΚΥΑ 
146163/2012 &  Υ.Α. Οικ. 41848/1848/2017 - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 
146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων, όπως ισχύει .  

Ειδικότερα, η συσκευασία των αποβλήτων  γίνεται σε ειδικούς περιέκτες ΕΑΑΜ/ΜΕΑ (χάρτινο hospital box 
40lt ή/ και πλαστικός περιέκτης επαναχρησιµοποιούµενος µόνο για τα ΕΑΑΜ ) κίτρινου (ΕΑΑΜ) ή κόκκινου 
(ΜΕΑ) χρώµατος που προµηθεύει ο Φ.∆., ο οποίος φέρει συνοδευτικά πλαστική σακούλα, κατασκευασµένη 
από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαµηλής πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5-2 
mm. Ο περιέκτης πρέπει να κλείνει µε τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγµά του µετά το κλείσιµό 
του.  Τα hospital boxes και οι λοιπές συσκευασίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µεταφορά, να 
είναι κατάλληλες κατά UN, να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµατικού ή / και 
επικίνδυνου, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, να αναγράφουν τη κλάση και τον 
αριθµό UN ως 
προς την επικινδυνότητα τους, και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ), να φέρουν 
ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι.  

Η συσκευασία των αιχµηρών αντικειµένων γίνεται σε υποδοχείς κατάλληλους για τη χωριστή συλλογή 
αιχµηρών αποβλήτων (3 ή/και 4 ή/και 5,5 lt) τα οποία προορίζονται είτε προς αποτέφρωση, είτε προς 
αποστείρωση και υποχρεωτικά πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα: Να είναι µιας χρήσεως, άκαµπτοι, 
αδιάτρητοι, αδιαφανείς, υψηλής πυκνότητας, αδιαπέραστοι από την υγρασία, µη παραµορφούµενοι για 
ασφαλή µεταφορά, να είναι κατάλληλοι κατά UN, να έχουν το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και 
επικινδύνου, και την αντίστοιχη σήµανση, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, να 
χαρακτηρίζονται µε τον όρο «Αιχµηρά Απόβλητα», να είναι  κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), να 
είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής και να έχουν κατάλληλη διάταξη 
ασφαλείας, ώστε µετά την πλήρωση τους και το κλείσιµο του περιέκτη να είναι αδύνατη η διασπορά των 
παθογόνων µικροοργανισµών.  
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Για τα ΑΕΑ Βαρέλια ή µπιτόνια από πλαστικό ή αλουµίνιο ή άλλες συσκευασίες από ισοδύναµο υλικό, τα 
οποία βασίζονται στις απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, και ICAD, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: µιας 
χρήσεως, λευκού χρώµατος για τις πλαστικές συσκευασίες, να έχουν το διεθνές σύµβολο του επικίνδυνου, 
και την αντίστοιχη σήµανση, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται. Να χαρακτηρίζονται 
µε τον όρο «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)», να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC), µη 
παραµορφωµένα για ασφαλή µεταφορά, κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη µεταφορά τους. Κατά 
την αποτέφρωση τους να µην παράγονται επικίνδυνα αέρια, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να 
φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι.  

Ειδικότερα, οι συµµετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να προσκοµίσουν α)τεχνική προσφορά όπου θα 
περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και αντικειµένων σε επαφή µε 
ΕΑΥΜ,β)δείγµατα των υλικών συσκευασίας που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
(πλαστικός σάκος, χάρτινο hospital box, επαναχρησιµοποιούµενος δευτερογενής περιέκτης για τα ΕΑΑΜ,  
κυτίο αιχµηρών, συσκευασία ΑΕΑ) και γ) όλα τα κατάλληλα συνοδευτικά πιστοποιητικά επίσηµα 
µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα όπως ορίζεται στην ισχύουσα εθνική  νοµοθεσία, σε περίπτωση 
υλικών που προέρχονται από την αλλοδαπή.   

3. Παραλαβή & Μεταφορά Αποβλήτων 
Η διαδικασία ασφαλούς παραλαβής και µεταφοράς των αποβλήτων, θα πραγµατοποιείται µε µέσο και 

προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης που διαθέτει πλήρη και κατάλληλη αδειοδότηση, µέχρι την µόνιµο 
εγκατάσταση επεξεργασίας τους,  
Τα παρακάτω είναι δεσµευτικά, µε πλήρη νοµική ευθύνη του φορέα διαχείρισης και χωρίς κανένα άλλο 
προστιθέµενο κόστος για την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
ιχνηλασιµότητα του φορτίου µεταφοράς. ∆ηλαδή, θα πρέπει να εκδίδεται έντυπο αναγνώρισης µε το οποίο 
συνοδεύεται κάθε φορτίο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νόµιµες διαδικασίες. Οι προβλεπόµενες διαδικασίες 
και άδειες κατατίθενται κατά την προσφορά συµµετοχής προς έλεγχο. Ο οδηγός και το αυτοκίνητο µεταφοράς 
διαθέτουν πάντα τις ισχύουσες άδειες και εγκρίσεις µεταφοράς, διατίθεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε 
ατυχήµατα και συµβάντα. Ο κάτοχος 2η ΥΠΕ θα πρέπει να ενηµερώνεται εγκαίρως για κάθε περιστατικό 
ελέγχου αρµόδιων φορέων, ατυχήµατος ή προβλήµατος που αλλάζει τις συνθήκες του προγράµµατος 
µεταφοράς των αποβλήτων.   

Η παραλαβή των αποβλήτων θα πραγµατοποιείται  σε καθορισµένες ηµεροµηνίες καθ’ υπόδειξη της 
Κ.Υ. της 2ης ΥΠΕ  (π.χ. εβδοµαδιαία, µηνιαία, ετήσια κλπ), σε ωράριο τακτικής λειτουργίας, 07:00‐15:00  
παρουσία της επιτροπής παράδοσης ΕYAM. Η παραλαβή σε έκτακτες περιπτώσεις  ή ανάγκες, επιπροσθέτως 
του τακτικού προγράµµατος παραλαβών γίνεται µετά από κλήση της Υ.Μ  κατ’ εξαίρεση και σε ηµέρες 
αργιών. Σε περιπτώσεις αδυναµίας εκτέλεσης του τακτικού προγράµµατος παραλαβών από την Υ.Μ. µε 
υπαιτιότητα του φορέα διαχείρισης, ο φορέας φροντίζει για την διατήρηση των αποβλήτων µε την 
προβλεπόµενη από την νοµοθεσία διαδικασία και φέρει την ευθύνη εκπλήρωσης των κυρώσεων οικονοµικού 
και νοµικού χαρακτήρα που απορρέουν από την προκύπτουσα δυσλειτουργία και βλάβη. 

Ο ανάδοχος Φορέας ∆ιαχείρισης (Φ.∆.) πρέπει να έχει εφοδιαστεί µε ζυγαριά ακριβείας όπου θα 
ζυγίζονται οι περιέκτες  που παραλαµβάνονται από τις Υ.Μ. Η ζυγαριά θα πρέπει να είναι κινητή και να 
µπορεί να µεταφέρεται στο χώρο όπου θα γίνεται η παραλαβή -παράδοση   των  αποβλήτων παρουσία   του  
Υπεύθυνου  Αποθήκευσης   ΕΑ   ή   των Υπεύθυνων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων των Υ. Μ. Κατά την παραλαβή, 
θα πρέπει να εκδίδεται από το ζυγιστικό µηχάνηµα αντίγραφο του βάρους των παραλαµβανοµένων ΕΑΥΜ, το 
οποίο θα επισυνάπτεται στο έντυπο έγγραφο αναγνώρισης. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης είναι υποχρεωµένος να 
προσκοµίσει βεβαίωση ετήσιας διακρίβωσης του ζυγιστικού µηχανήµατος σε ισχύ. 

Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του τα ακόλουθα δικαιολογητικά και 
πιστοποιητικά νοµίµως θεωρηµένα για το γνήσιο του αντιγράφου 

1.Περιφερειακή ή/ και ∆ιαπεριφερειακή άδεια για συλλογή – µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 
υγειονοµικών   µονάδων . 

2.Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής, του νόµιµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ, στην οποία να δηλώνεται ότι θα παρέχει 
τουλάχιστον 2 αδειοδοτηµένα οχήµατα µεταφοράς ΕΑΥΜ (αριθµός + τεχνικά χαρακτηριστικά), καθ’  όλη την 
διάρκεια της σύµβασης και ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τους επιµέρους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. καθώς και τα αντίστοιχα  πιστοποιητικά – εκθέσεις ελέγχου κατά ADR και ΑΤΡ όπου θα 
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πιστοποιείται η συµµόρφωση των φορτηγών ψυγείων µεταφοράς ΕΑΥΜ σύµφωνα µε τους κανόνες ADR για 
την σύννοµη οδική µεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, αλλά και η ικανότητα ψύξης των φορτηγών 
ψυγείων µεταφοράς  ΕΑΥΜ αντιστοίχως.  

3.Άδεια κυκλοφορίας των οχηµάτων µεταφοράς ΕΑΥΜ όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για 
µεταφορά ΕΑΥΜ. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση στοιχείων 
τουλάχιστον δύο (2) οχηµάτων µεταφοράς ΕΑΥΜ. 

4.Ασφαλιστήριο συµβόλαιο των (τουλάχιστον 2) φορτηγών που θα εκτελέσουν το έργο της µεταφοράς 
των ΕΥΑΜ. 

5.Πιστοποιητικά επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα διενεργούν την µεταφορά 
των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για την σχέση εργασίας των οδηγών µε την εταιρεία. Σε περίπτωση 
αλλαγής του χρησιµοποιούµενου προσωπικού κατά την διάρκεια της σύµβασης, θα πρέπει να 
προσκοµίζονται εντός 5 ηµερών στην 2η ΥΠΕ τα αντίστοιχα στοιχεία των νεοπροσληφθέντων που έχουν 
αντικαταστήσει το προϋπάρχουν προσωπικό. Για την εκτέλεση του έργου απαιτείται η προσκόµιση στοιχείων 
κατ’ ελάχιστο τριών (3) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά. 

6.Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής, του νόµιµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ, ότι το εµπλεκόµενο προσωπικό στην 
συλλογή και µεταφορά των ΕΑΥΜ είναι εφοδιασµένο µε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας ( µάσκες, 
ιµατισµός, γάντια, ποδονάρια) και έχει εφαρµοστεί η διαδικασία ανοσοποίησης του εµπλεκοµένου 
προσωπικού του Φ.∆. για τον ιό της Ηπατίτιδας Β και του Τετάνου.  

7.Αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να κατατεθεί στην τεχνική προσφορά, όπως 
επίσης και τα πλήρη στοιχεία του εντεταλµένου  Συµβούλου Ασφαλείας για την µεταφορά (σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 64834/5491/2000- ΦΕΚ 1350Β),  όπως ισχύει.  

8.Συµφωνητικό ή σύµβαση συνεργασίας µε Πλοιοκτήτρια εταιρεία για την µεταφορά ΕΑΥΜ δια 
θαλάσσης ή υπεύθυνη δήλωση του Νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία θα δηλώνεται δεσµευτικά 
µε ρήτρα αποκλεισµού ότι το σύνολο των δροµολογίων µεταφοράς δια θαλάσσης θα πραγµατοποιούµαι µε 
τα ειδικά αδειοδοτηµένα για το σκοπό αυτό πλοιάρια και εντός 2 ηµερών θα προσκοµίζεται στην ΚΥ της 2η 
ΥΠΕ, αντίγραφο του παραστατικού µεταφοράς του δηλωθέντος οχήµατος µε το ειδικό πλοιάριο.  

9.Πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2015, 14001:2008 και ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 για 
την συλλογή και µεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων µετά την αποστείρωση και επικίνδυνων ιατρικών 
αποβλήτων. 

10.Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς µε ασφαλιστική εταιρεία για 
ασφάλιση της  αστικής ευθύνης και κάλυψη ζηµιών προς τρίτους και το περιβάλλον.  

11.Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του 
γνησίου υπογραφής, του νόµιµου κατόχου του Φορέα ∆ιαχείρισης ότι η συνεργαζόµενη µονάδα 
αποστείρωσης, διαθέτει σύµφωνο συνεργασίας µε ΧΥΤΑ ∆ήµου για την παραλαβή των αποβλήτων. Η ίδια 
Βεβαίωση υποβάλλεται για να δηλωθεί και η συνεργασία µε την αδειοδοτηµένη Μονάδα Αποτέφρωσης.   

 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

Πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2015, 14001:2008 και ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 για την συλλογή 

και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων μετά την αποστείρωση και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Χαρακτηριστικά  Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Τεκμηρίωσης 

1.Tεχνική προσφορά όπου θα περιγράφονται 

αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 

και αντικειμένων σε επαφή με ΕΑΥΜ. 

ΝΑΙ     

2.Δείγματα των υλικών συσκευασίας που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

(πλαστικός σάκος, χάρτινο hospital box, 

επαναχρησιμοποιούμενος δευτερογενής 

περιέκτης για τα ΕΑΑΜ,  κυτίο αιχμηρών, 

συσκευασία ΑΕΑ).  

ΝΑΙ     

3.Όλα τα κατάλληλα συνοδευτικά πιστοποιητικά 

επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα 

όπως ορίζεται στην ισχύουσα εθνική  νομοθεσία, 

σε περίπτωση υλικών που προέρχονται από την 

αλλοδαπή.   

ΝΑΙ     

4.Η συσκευασία των αποβλήτων  γίνεται σε 

ειδικούς περιέκτες ΕΑΑΜ/ΜΕΑ (χάρτινο hospital 

box 40lt ή/ και πλαστικός περιέκτης 
επαναχρησιμοποιούμενος μόνο για τα ΕΑΑΜ ) 

κίτρινου (ΕΑΑΜ) ή κόκκινου (ΜΕΑ) χρώματος που 

θα προμηθεύει ο Φ.Δ. Η συσκευασία των 

αιχμηρών αντικειμένων γίνεται σε υποδοχείς 

κατάλληλους για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών 

αποβλήτων. Για τα ΑΕΑ Βαρέλια ή μπιτόνια από 

πλαστικό ή αλουμίνιο ή άλλες συσκευασίες από 

ισοδύναμο υλικό, τα οποία βασίζονται στις 

απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, και ICAD.(όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα 1) 

ΝΑΙ     

5.Περιφερειακή ή/ και Διαπεριφερειακή άδεια για 

συλλογή – μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 

υγειονομικών   μονάδων . 

ΝΑΙ     
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6.Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν. 1599/1986, 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής, του νόμιμου κατόχου της άδειας 

μεταφοράς ΕΑΥΜ, στην οποία να δηλώνεται ότι 

θα παρέχει τουλάχιστον 2 αδειοδοτημένα 

οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ (αριθμός + τεχνικά 

χαρακτηριστικά), καθ’  όλη την διάρκεια της 

σύμβασης και ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο 

σύμφωνα με τους επιμέρους όρους της παρούσας 

διακήρυξης. καθώς και τα αντίστοιχα  

πιστοποιητικά – εκθέσεις ελέγχου κατά ADR και 

ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται η συμμόρφωση των 
φορτηγών ψυγείων μεταφοράς ΕΑΥΜ σύμφωνα 

με τους κανόνες ADR για την σύννομη οδική 

μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, 

αλλά και η ικανότητα ψύξης των φορτηγών 

ψυγείων μεταφοράς  ΕΑΥΜ αντιστοίχως.  

ΝΑΙ     

7. Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς 

ΕΑΥΜ όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους 

για μεταφορά ΕΑΥΜ. Για την κάλυψη των 

αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η 

προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) 
οχημάτων μεταφοράς ΕΑΥΜ. 

ΝΑΙ     

8. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των (τουλάχιστον 2) 

φορτηγών που θα εκτελέσουν το έργο της 

μεταφοράς των ΕΥΑΜ. 

ΝΑΙ     

9. Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά 

ADR των οδηγών που θα διενεργούν την 

μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το 

αποδεικτικό για την σχέση εργασίας των οδηγών 

με την εταιρεία. Σε περίπτωση αλλαγής του 
χρησιμοποιούμενου προσωπικού κατά την 

διάρκεια της σύμβασης, θα πρέπει να 

προσκομίζονται εντός 5 ημερών στην 2η ΥΠΕ τα 

αντίστοιχα στοιχεία των νεοπροσληφθέντων που 

έχουν αντικαταστήσει το προϋπάρχουν 

προσωπικό. Για την εκτέλεση του έργου 

απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ’ ελάχιστο 

τριών (3) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά. 

ΝΑΙ     
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10. Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν. 1599/1986, 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής, του νόμιμου κατόχου της άδειας 

μεταφοράς ΕΑΥΜ, ότι το εμπλεκόμενο προσωπικό 

στην συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ είναι 

εφοδιασμένο με τα κατάλληλα μέσα ατομικής 

προστασίας ( μάσκες, ιματισμός, γάντια, 

ποδονάρια) και έχει εφαρμοστεί η διαδικασία 

ανοσοποίησης του εμπλεκομένου προσωπικού 

του Φ.Δ. για τον ιό της Ηπατίτιδας Β και του 

Τετάνου.  

ΝΑΙ     

11.Αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης θα 

πρέπει να κατατεθεί στην τεχνική προσφορά, 

όπως επίσης και τα πλήρη στοιχεία του 

εντεταλμένου  Συμβούλου Ασφαλείας για την 
μεταφορά (σύμφωνα με την ΚΥΑ 

64834/5491/2000- ΦΕΚ 1350Β),  όπως ισχύει.  

ΝΑΙ     

12.Συμφωνητικό ή σύμβαση συνεργασίας με 

Πλοιοκτήτρια εταιρεία για την μεταφορά ΕΑΥΜ 

δια θαλάσσης ή υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου 

εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία θα 

δηλώνεται δεσμευτικά με ρήτρα αποκλεισμού ότι 
το σύνολο των δρομολογίων μεταφοράς δια 

θαλάσσης θα πραγματοποιούμαι με τα ειδικά 

αδειοδοτημένα για το σκοπό αυτό πλοιάρια και 

εντός 2 ημερών θα προσκομίζεται στην ΚΥ της 2η 

ΥΠΕ, αντίγραφο του παραστατικού μεταφοράς του 

δηλωθέντος οχήματος με το ειδικό πλοιάριο.  

ΝΑΙ     

13.Πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2015, 

14001:2008 και ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 
18001:2007 για την συλλογή και μεταφορά 

αστικών στερεών αποβλήτων μετά την 

αποστείρωση και επικίνδυνων ιατρικών 

αποβλήτων. 

ΝΑΙ     

14.Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου 

κατόχου της άδειας μεταφοράς με ασφαλιστική 

εταιρεία για ασφάλιση της  αστικής ευθύνης και 

κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον. 

ΝΑΙ     
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15.Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν. 

1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
του γνησίου υπογραφής, του νόμιμου κατόχου 

του Φορέα Διαχείρισης ότι η συνεργαζόμενη 

μονάδα αποστείρωσης, διαθέτει σύμφωνο 

συνεργασίας με ΧΥΤΑ Δήμου για την παραλαβή 

των αποβλήτων. Η ίδια Βεβαίωση υποβάλλεται 

για να δηλωθεί και η συνεργασία με την 

αδειοδοτημένη Μονάδα Αποτέφρωσης.   

ΝΑΙ     

16.Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας του φορτίου 

μεταφοράς. 

ΝΑΙ     

17.Ο οδηγός και τα οχήματα μεταφοράς να 

διαθέτουν πάντα τις ισχύουσες άδειες. 

ΝΑΙ     

18. Να διατίθεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε 

ατυχήματα και συμβάντα.  

ΝΑΙ     

19.Ο ανάδοχος να έχει εφοδιαστεί με κινητή 

ζυγαριά ακριβείας.  

ΝΑΙ     

20.Προσκόμιση βεβαίωσης ετήσιας διακρίβωσης 

του ζυγιστικού μηχανήματος σε ισχύ. 

ΝΑΙ     

 TMHMA 1 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ATTIKH ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 6/ΕΤΟΣ  

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ   

T. Ι. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

T.I. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2/ ΕΤΟΣ  

Κ.Ο.Π. ( ΚΕΝΤΡΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ) 1/ΕΤΟΣ 

KENTΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 6/ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΣ 

ΝΑΥΤΟΥ) 6/ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4/ΕΤΟΣ  

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ   

Τ. Ι. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ 3/ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 4/ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4/ΕΤΟΣ  

1o K. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12/ΕΤΟΣ 

2o K. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12/ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 4/ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4/ΕΤΟΣ  

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ   

T.I.ΑΝΑΚΑΣΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

T.I. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1/ ΕΤΟΣ  
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T.I. ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

T.I. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

 1o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6/ΕΤΟΣ  

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ   

Π.Ι.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΜΑΝΔΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Τ.Ι.ΒΙΛΛΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

2o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4/ΕΤΟΣ  

1o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  4/ΕΤΟΣ  

2o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  3/ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ  4/ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 6/ΕΤΟΣ 

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ   

T.I.ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

T.I. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

T.I. ΑΜΦΙΑΛΗΣ 1/ ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ 2/ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2/ ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2/ΕΤΟΣ  

1o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 8/ ΕΤΟΣ  

2o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 3/ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ 6/ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 3/ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ 4/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΔΡΥΟΠΗΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΚΑΡΑΤΖΑ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΜΕΘΑΝΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 4/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΜΕΣΑΓΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΥΔΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΠΟΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

                                                               ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

 

 

TMHMA 2 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Κ.Υ.  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6/ ΕΤΟΣ  

Τ.Ι. ΜΥΡΙΝΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ 3/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΒΑΤΟΥΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΣΙΓΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΕΡΕΣΟΥ 1/ΕΤΟΣ 
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Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 3/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΑΓΙΑΣΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΑΚΡΑΣΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΙΠΠΕΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΛΟΥΤΡΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

 Π.Ι.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΠΑΠΑΔΟΥ ΓΕΡΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ ΓΕΡΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι.ΠΛΑΓΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ   

Π.Ι. ΒΑΡΕΙΑ 1/ΕΤΟΣ 

ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 6/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΜΟΡΙΑ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΑΓΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ 

Π.Ι.ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΦΙΛΙΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΠΕΤΡΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΣΤΥΨΗΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΚΛΕΙΟΥΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΘΕΡΜΗΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΚΑΠΗΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΜΗΘΥΜΝΑΣ(ΜΟΛΥΒΟΣ) 1/ ΕΤΟΣ  

Π..Ι ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΠΑΜΦΙΛΩΝ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ. ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

Π..Ι ΒΡΙΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΣΤΑΥΡΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

IATΡΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 1/ΕΤΟΣ 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΠΑΔΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ. ΣΑΜΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

ΠΙ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

ΠΙ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

ΠΙ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

ΠΙ ΛΕΚΚΑ 1/ ΕΤΟΣ  

ΠΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  
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Π.Ι.ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Ε.Π.Ι. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι.ΠΛΑΤΑΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΠΥΡΓΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι.ΠΑΓΩΝΔΑ 1/ ΕΤΟΣ  

Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι.ΦΟΥΡΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Π.Ι.ΘΥΜΑΙΝΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι.ΡΑΧΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Π.Ι.ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΜΟΥΔΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΑΤΣΙΚΗΣ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ. ΧΙΟΥ 2/ ΕΤΟΣ  

Τ.Ι. ΧΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ.ΠΥΡΓΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΟΙΝΟΥΣΩΝ ΧΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΨΑΡΡΩΝ ΧΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΛΑΓΚΑΔΑ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΦΥΛΑΚΩΝ ΧΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Π.Ι. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΚΑΜΠΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Π.Ι. ΒΟΛΙΣΣΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι.ΚΑΛΙΜΑΣΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΝΕΝΗΤΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΑΓ. ΜΗΝΑ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

Ε.Π.Ι. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 1/ ΕΤΟΣ  

                                                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

 

 

TMHMA 3 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  

Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι.ΣΕΡΙΦΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι.ΣΙΦΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΦΟΙΝΙΚΑ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Π.Ι.ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 
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Π.Ι. ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ. ΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι.ΣΙΚΙΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΘΗΡΑΣΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΑΝΑΦΗΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΟΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ 2/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι.ΚΙΜΩΛΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΑΔΑΜΑΝΤΑ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ.ΑΝΔΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΓΑΥΡΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΜΠΑΤΣΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΚΟΡΘΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ 2/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΚΩΜΗΣ 1/ ΕΤΟΣ 

Π.Ι.ΠΥΡΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΣΤΕΝΗΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ 2/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΝΑΟΥΣΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ 4/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

E.Π.Ι ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Π.Ι. & Π.Ι. ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ Γ.Ν. -

Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ  1/ΕΤΟΣ 

Π.Π.Ι.ΔΟΝΟΥΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 1/ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 1/ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΚΟΡΩΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΜΕΛΑΝΩΝ 1/ΕΤΟΣ  
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Π.Ι. ΒΙΒΛΟΥ 1/ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΧΑΛΚΕΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ 1/ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ 1/ΕΤΟΣ  

Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΑΙΓΙΑΛΗΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ.ΡΟΔΟΥ 4/ΕΤΟΣ  

Τ.Ι. 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 4 / ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΑΦΑΝΤΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΚΑΛΛΙΘΙΩΝ 1/ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΚΑΤΑΒΙΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΛΙΝΔΟΥ Α 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΛΙΝΔΟΥ Β΄ή ΛΑΡΔΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΜΑΛΩΝΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΜΑΣΑΡΩΝ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ.ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ 4/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ 2/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ 2/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ 2/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΧΑΛΚΗΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1/ΕΤΟΣ 
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Π.Ι. ΙΑΛΥΣΟΥ Α΄ Β' 1 / ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Α 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Β 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΠΑΡΑΔΙΣΕΙΟΥ Α 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΠΑΡΑΔΙΣΕΙΟΥ Β΄ή ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΣΑΛΑΚΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΣΟΡΩΝΗΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΜΑΡΙΤΣΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι.ΠΑΣΤΙΔΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ 4/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΚΑΣΟΥ 2/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΑΠΕΡΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΜΕΝΕΤΩΝ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ.ΚΩ 1/ΕΤΟΣ 

Τ.Ι.ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Π.Ι.&Π.Ι.ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ  Γ.Ν.-

Κ.Υ. ΚΩ  1/ΕΤΟΣ 

Π.Π.Ι. ΝΙΣΥΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Κ.Υ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ 1/ ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΚΕΦΑΛΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΠΥΛΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Ε.Π.Ι. ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Π.Ι.&Π.Ι. ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. -ΚΥ   
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ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Π.Π.Ι. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΒΑΘΕΩΣ 1/ΕΤΟΣ 

Π.Ι. ΠΑΝΟΡΜΟΥ 1/ΕΤΟΣ 

Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ 2/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΛΕΙΨΩΝ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  

Π.Ι. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ  
                                                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

 

 

 

Ο αριθμός αποκομιδών ανά έτος στις Υγειονομικές Μονάδες δεν είναι δεσμευτικός. 

Ο αριθμός των Υγειονομικών Μονάδων ενδέχεται να αυξομειωθεί. 

Σε περίπτωση κάλυψης εκτάκτων αναγκών, ενδέχεται σε κάποιες Υγειονομικές Μονάδες να 

πραγματοποιηθούν περισσότερα δρομολόγια των προαναφερομένων, ωστόσο  ο συνολικός 

προϋπολογισμός  του έργου δεν θα ξεπεράσει το ανωτέρω  ποσό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) 
{άρθρου 79 παρ. 4ν. 4412/2016 (Α147)} 

 
Για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

 
ΜΕΡΟΣ Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης. 

 
Α. Ονοµασία, ∆ιεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

- Ονοµασία 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜ∆ΗΣ: 99221499 

- Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση / Πόλη / Τ.Κ. : Θηβών 46-48 Πειραιάς Τ.Κ. 185 43 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: Τέζα Βασιλική – Ταχµιτζόγλου ∆ήµητρα  

- Τηλέφωνο: 213 2004 278-279 

- Ηλ. Ταχυδροµείο: teza@2dype.gr  taxmitzoglou@2dype.gr 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (∆ιεύθυνση δικτυακού τύπου): www.2dype.gr 

Β. Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης ( συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV :90524400-0) ∆ηµόσιος 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός για  την ανάδειξη αναδόχου ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων, των 

Υγειονοµικών Μονάδων της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου, προϋπολογισµού 180.000,00€ συµπ/µένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ και δικαίωµα προαίρεσης 74.400,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά/µόνο βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή)  

-Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ  

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες. 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων: 3 τµήµατα. 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): ∆2/2018 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα. 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα. 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση: 
Πλήρης επωνυµία:  

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης , εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:  
Αρµόδιος ή αρµόδιοι 2  

Τηλέφωνο:  
Ηλ. Ταχυδροµείο:  

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τύπου ) (εάν 
υπάρχει) 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία 

επιχείρηση3 ; 
 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 
σε επίσηµο κατάλογο/ µητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών 
φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό ( π.χ. βάσει 

εθνικού συστήµατος (προ) επιλογής); 

[] Ναι  []Όχι [] Άνευ αντικειµένου 
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Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, 
στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, 
και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το 

µέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή ή η πιστοποίηση και , κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο5 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

α) [……….] 
 
 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): […] […] […] 

[…] 
γ) […..] 

 
 
 

δ) [….] 

___________________ 
 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαϊου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των   µεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36) . Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
Πολύ µικρή επιχείρηση : επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόµενους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και / ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόµενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και / ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις : επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια 
ευρώ και /ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 
4.  Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων. 
5. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα 
κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που 

λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α,Β,Γ, ή ∆ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει 
βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον Αναθέτουσας 
Αρχής να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[…..] [….] [….] [….] 
 

Τρόπος συµµετοχής Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης [] Ναι []Όχι 
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δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλους6 
Εάν ναι , µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση 

ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα….): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που 
συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 

σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας 

 
α) : […..] 

 
 

β): […..] 
 
 

γ) […..] 

 
Β. Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα. 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/ εξουσιοδοτηµένα 
να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται 

[….] 
 

[….] 
Θέση /Ενεργών υπό την ιδιότητα [….] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [….] 
Τηλέφωνο: [….] 

Ηλ. Ταχυδροµείο: [….] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την 

εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό……..) 
[….] 

 
 

6 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
 
 
 
 
 
 

Γ. Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 7 

Στήριξη: Απάντηση 
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα 
(τυχόν)  κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V 

κατωτέρω; 

[]Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένος και 

υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών. 
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας 

στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV & V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 

 
___________________ 

7 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 «Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος 
ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ή µε τη σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να 
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες». 
 

 
Μέρος ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισµού 

Α. Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες8 

 
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση9 

2. ∆ωροδοκία 10 11 

3. Απάτη 12 

4. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες13 

5. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 14 

6. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 15 



 

Σελίδα 51 

 

___________________ 

8 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η 
κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως 
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (EE L300 της 11.11.2008, σ. 42) 
 
10 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β) . Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ ( Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως «διαφθορά» 
 
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE C 195 της 25-6-1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου , της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31/7/2003 σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης της διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη 
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1β 
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 
 
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 Της 27.1101995, σ.48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) «Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων». 
 
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας ( EE L 164 της 22.6.2002,  σ.3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης – πλαίσιο. 
 
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (EE L 309 της 
25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166Α) «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». 
 
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ.1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) «Πρόληψη και 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις». 
 

 
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

: 
Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο 

είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω ( σηµεία 1-6) , ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να 

ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε : 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
 

[……] […..] [….] […..] 

Εάν ναι, αναφέρετε 18 : 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης  προσδιορίζοντας 
ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους 

της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 

α) Ηµεροµηνία [ ] , σηµείο – (-α): [ ] , λόγος (-οι): [ ] 
 
 
 

β) […..] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [   ] και σχετικό (-ά) σηµείο 

(-α) [    ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε : ( 

διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): […….] [ ……..] […..] [………] 19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπισία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση») 20, 

 

[   ]  Ναι [   ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 21. [……] 
 
 

_______________________________ 
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16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως : α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και  Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) , τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73) 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
20 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτή της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση ( άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
21 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί ( µεµονωµένα, κατ’ εξακολούθηση, 
συστηµατικά…..), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν. 
 

 

Β. Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 
 

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22 , στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος; 

[   ]   Ναι [   ]  Όχι 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται : 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό 
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 
 

1)Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, 
των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος 

σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους;23 

α) [……] α) [……] 

 

β) [……] β) [……] 
  

 

γ.1)[] Ναι [] Όχι γ.1)[] Ναι [] Όχι 
  

 

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

[….] [….] 
[….] [….] 

 

  
  

 

γ.2)[     ] γ.2)[……..] 
  

 

δ) […] Ναι [….] Όχι δ) […] Ναι [….] Όχι 

 

[……] […….] 

 

  
  

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 24 

[…..] [….] [….] 
  

 
 
 

_______________________________ 
 

22 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο  την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση ( άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
23 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος ή / και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ. Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό  

παράπτωµα 
____________________ 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, 
στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 
26 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 
(Κανονισµός ΕΕ 2016/17) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5 
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ 
π.χ. άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους 
οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι []Όχι 
 
 

[………] 
 
 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [ ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συµφερόντων29 , λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 

[……………….] 
Εάν παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε 
αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον Αναθέτουσας 

[ ]  Ναι  [ ]  Όχι 
 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα , σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου 25 

[] Ναι  [ ] όχι 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[ ]  Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: [………………] 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις26 : 
α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης , ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 

διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονοµικός 

φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανοµένης 
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 

σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις27 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- [……………………..] 
- [……………………..] 

 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[….] [….] [….] 
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα 28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

 
 

[ ]  Ναι [ ]  Όχι 
 

[…………………………] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[ ]  Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 

[………………] 
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Αρχής ή έχει άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης 30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες : 

 
 

[……………] 
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια31 κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 

σύµβασης µε Αναθέτουσας Αρχής ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 

κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι []Όχι 
 

[……………..] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 
[……….] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 

της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/ 
αναθέτουσα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο της 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές  
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 
ανάθεση; 

[] Ναι []Όχι 

 
____________________________ 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
30 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. Στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισµό ΕΕΕΣ ( Κανονισµός ΕΕ 2016/17) 

 
 

Μέρος ΙV : Κριτήρια επιλογής 
 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ( ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Α. Καταλληλότητα 
 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον Αναθέτουσας Αρχής στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 
 
 

Καταλληλότητα Απάντηση 
1.Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα 

σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής33 

; του : 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε : 

[…..] 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……] […..] [….] 
 

2. Ο οικονοµικός φορέας έχει ειδικό ετήσιο 
κύκλο εργασιών για τα τρία προηγούµενα 

χρόνια (2014, 2015 και 2016) τουλάχιστον 
120.000€ 

[…….] 

 
 
 

________________ 
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. 
  
34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της  σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική  διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της  σύµβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη. 

 

36 Π.χ. αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
37 Π.χ. αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

 



 

Σελίδα 55 

 
Γ. : Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον Αναθέτουσας Αρχής στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη. 

 
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση 

Ο οικονοµικός φορέας να έχει συνάψει και επιτυχώς 
ολοκληρώσει, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών 
(2015,2016,2017), τουλάχιστον µία σύµβαση, µε δηµόσιο ή 
ιδιωτικό παραλήπτη, αντίστοιχου διαγωνισµού ύψους 
τουλάχιστον στο 70% της εκτιµώµενης αξίας ( 
προϋπολογισθείσα αξία άνευ Φ.Π.Α.) του κάθε  τµήµατος 
για το οποίο θα υποβάλλει προσφορά. 

[………………………] 
 

Ο οικονοµικός φορέας διαθέτει το σύνολο των αδειών / 
πιστοποιητικών κλπ. που απαιτούνται και αναγράφονται 
αναλυτικά στο κείµενο των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης. 

[………………………] 
 

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει το 
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες41 ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο 
οικονοµικός φορέας θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[………………………] 
 
 
 
 

[……………] 
 

 

 

____________________________________ 

38  Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
39 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
40 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για 
τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά 
στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος ΙΙ, ενότητα Γ΄, πρέπει να συµπληρώνονται 
χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆. 

 
 
 

 Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό 
εξοπλισµό και λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα µελέτης και 
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[…………..] 

 Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόσει τα 
ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης : 

[…………..] 

Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχων42 όσον αφορά το παραγωγικό δυναµικό ή τις 
τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα µελέτης και 
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που 

λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
 

[ ]  Ναι [ ] Όχι 

Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει τα ακόλουθα 
µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση 

της σύµβασης: 

[…………………..] 

______________________________ 
42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή , εφόσον αυτή συναινέσει, εξ’ ονόµατός της από αρµόδιο 

επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
 
 
 
 
 

Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 
ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 

εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης: 

[….] 

Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα 

 
[] Ναι []Όχι 
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δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που 
θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται 

από πιστοποιητικά γνησιότητας 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει περαιτέρω 

ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε : 

 
[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): […..] [….] [….] 

 Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα 
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων 
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα 

αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 
[] Ναι []Όχι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[………………………] 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……..] […..] 
 
 

__________________________ 
43 Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να 
συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

 
Μέρος VI : Τελικές διατάξεις 

 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι-IV ανωτέρω είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαστε σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47 , εκτός εάν: 
 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση 
σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 48 : 
 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο Αναθέτουσα Αρχή έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ………….[ προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του 
Αναθέτουσας Αρχής, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλει στ…….[ να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ ενότητα/ σηµείο] του παρόντος 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τουος σκοπούς τ……….[ προσδιορισµός τςη διαδικασίας προµήθειας: ( 
συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή (-ές): […….] 

 
_________________ 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον Αναθέτουσας Αρχής 
να το πράξη. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

                         Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο: 

 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΤΗΣ 2ΗΣ 

Υ.Π.ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ» 

Ημερομηνία: 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Τηλ, fax,email: 

ΠΡΟΣ : 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου  

Ταχ. Δ/νση : Θηβών 46-48 Πειραιάς Τ.Κ. 185-43  

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Που αφορά στο Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΤΗΣ 2ΗΣ Υ.Π.ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 

Προϋπολογισθείσας δαπάνης 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και δικαίωμα προαίρεσης 

74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, Αριθμός Διακήρυξης Δ2/2018. 

  

Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας, σχετικά με τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού  Διαγωνισμού με 

τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΤΗΣ 

2ΗΣ Υ.Π.ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 180.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και δικαίωμα προαίρεσης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,  

σας καταθέτουμε την ακόλουθη οικονομική προσφορά: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1     ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ATTIKHΣ 

Α Β Γ Δ Ε Στ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ATTIKHΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΞΙΑ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 
(Β * Γ) 

ΦΠΑ 24% 
(∆*0,24) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
(∆+Ε) 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 6/ΕΤΟΣ  
   

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ      

T. Ι. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1/ΕΤΟΣ     

T.I. ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 2/ΕΤΟΣ     

Κ.Ο.Π. ( ΚΕΝΤΡΟ 
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ) 1/ΕΤΟΣ  

   

KENTΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 6/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) 6/ΕΤΟΣ  

   

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4/ΕΤΟΣ  

   

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ      

Τ. Ι. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ 3/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 4/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4/ΕΤΟΣ  

   

1o K. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12/ΕΤΟΣ     

2o K. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12/ΕΤΟΣ     
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ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. 
ΙΕΡΟΘΕΟΥ 4/ΕΤΟΣ   

   

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4/ΕΤΟΣ   

   

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ   
   

T.I.ΑΝΑΚΑΣΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

T.I. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

T.I. ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

T.I. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

 1o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6/ΕΤΟΣ   

   

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ   
   

Π.Ι.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΜΑΝ∆ΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Τ.Ι.ΒΙΛΛΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

2o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4/ΕΤΟΣ   

   

1o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  4/ΕΤΟΣ     

2o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  3/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ  4/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 6/ΕΤΟΣ     

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ   
   

T.I.ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

T.I. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

T.I. ΑΜΦΙΑΛΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ 2/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2/ ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2/ΕΤΟΣ  

   

1o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 8/ ΕΤΟΣ  

   

2o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 3/ΕΤΟΣ  

   

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ 6/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 3/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ 4/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.∆ΡΥΟΠΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΑΡΑΤΖΑ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΜΕΘΑΝΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 4/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.ΜΕΣΑΓΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. Υ∆ΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΟΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

                              ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2    ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Α Β Γ ∆ Ε Στ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΞΙΑ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 
(Β * Γ) 

ΦΠΑ 24% 
(∆*0,24) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(∆+Ε) 

Κ.Υ.  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6/ ΕΤΟΣ      

Τ.Ι. ΜΥΡΙΝΑΣ 1/ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ 3/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΒΑΤΟΥΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΣΙΓΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΕΡΕΣΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 3/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΑΓΙΑΣΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΚΡΑΣΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΙΠΠΕΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΛΟΥΤΡΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

 Π.Ι.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΑΠΑ∆ΟΥ ΓΕΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ ΓΕΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.ΠΛΑΓΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ       

Π.Ι. ΒΑΡΕΙΑ 1/ ΕΤΟΣ     

ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 6/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΟΡΙΑ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΓΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΦΙΛΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΕΤΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΣΤΥΨΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΛΕΙΟΥΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΘΕΡΜΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΚΑΠΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΜΗΘΥΜΝΑΣ(ΜΟΛΥΒΟΣ) 1/ ΕΤΟΣ      

Π..Ι ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΑΜΦΙΛΩΝ 1/ ΕΤΟΣ     
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Κ.Υ. ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π..Ι ΒΡΙΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΣΤΑΥΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

IATΡΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΠΑ∆ΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΣΑΜΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

ΠΙ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

ΠΙ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

ΠΙ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

ΠΙ ΛΕΚΚΑ 1/ ΕΤΟΣ      

ΠΙ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΟΝΤΑΚΑΙΪΚΩΝ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.ΠΛΑΤΑΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΥΡΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.ΠΑΓΩΝ∆Α 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΕΥ∆ΗΛΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι.ΦΟΥΡΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Π.Ι.ΘΥΜΑΙΝΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.ΡΑΧΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Π.Ι.ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΜΟΥ∆ΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΑΤΣΙΚΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΧΙΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Τ.Ι. ΧΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ.ΠΥΡΓΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΟΙΝΟΥΣΩΝ ΧΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΨΑΡΡΩΝ ΧΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΛΑΓΚΑ∆Α 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΦΥΛΑΚΩΝ ΧΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Π.Ι. ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΜΠΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      
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Π.Ι. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Π.Ι. ΒΟΛΙΣΣΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.ΚΑΛΙΜΑΣΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΝΕΝΗΤΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΓ. ΜΗΝΑ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Ε.Π.Ι. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

                                

                                    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  2 

   

                               

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3        ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Α Β Γ ∆ Ε Στ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΞΙΑ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 
(Β * Γ) 

ΦΠΑ 24% 
(∆*0,24) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
(∆+Ε) 

Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι.ΣΕΡΙΦΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι.ΣΙΦΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΦΟΙΝΙΚΑ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Π.Ι.∆ΡΥΟΠΙ∆ΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι.ΣΙΚΙΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΘΗΡΑΣΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΑΝΑΦΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΟΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      
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Π.Π.Ι.ΚΙΜΩΛΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. Α∆ΑΜΑΝΤΑ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ.ΑΝ∆ΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΓΑΥΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΜΠΑΤΣΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΚΟΡΘΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΩΜΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΥΡΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΣΤΕΝΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΝΑΟΥΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ 4/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

E.Π.Ι ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. & Π.Ι. ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΣΤΟ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 

     

Π.Π.Ι.∆ΟΝΟΥΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΚΟΡΩΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΕΛΑΝΩΝ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΒΙΒΛΟΥ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΧΑΛΚΕΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ 1/ΕΤΟΣ      
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Π.Ι.ΚΟΡΩΝΙ∆ΑΣ 1/ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΑΙΓΙΑΛΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ.ΡΟ∆ΟΥ 4/ΕΤΟΣ      

Τ.Ι. 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 4 / ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 4/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΦΑΝΤΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΛΛΙΘΙΩΝ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΤΑΒΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΛΙΝ∆ΟΥ Α 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΛΙΝ∆ΟΥ Β΄ή ΛΑΡ∆ΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΜΑΛΩΝΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΜΑΣΑΡΩΝ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ.ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ 4/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΧΑΛΚΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΙΑΛΥΣΟΥ Α΄ Β' 1 / ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Α 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Β 1/ ΕΤΟΣ     
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Π.Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΑΡΑ∆ΙΣΕΙΟΥ Α 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΑΡΑ∆ΙΣΕΙΟΥ Β΄ή 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 

1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΣΑΛΑΚΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΣΟΡΩΝΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΑΡΙΤΣΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΑΣΤΙ∆ΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΓΙΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ 4/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΚΑΣΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΠΕΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ  
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΕΝΕΤΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ.ΚΩ 1/ ΕΤΟΣ      

Τ.Ι.ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι.&Π.Ι.ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΑΝΗΚΟΥΝ  Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ 

     

Π.Π.Ι. ΝΙΣΥΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΣΦΕΝ∆ΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΚΕΦΑΛΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΥΛΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Ε.Π.Ι. ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Π.Ι.&Π.Ι. ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥ 
ΣΤΟ Γ.Ν. -ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

     

Π.Π.Ι. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     
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Π.Ι. ΒΑΘΕΩΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΑΝΟΡΜΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΛΕΙΨΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ ΕΦΟΣΟΝ 
ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ  

    

Π.Ι. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ ΕΦΟΣΟΝ 
ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ  

    

                                
                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  3 
 

   

 
 
 ∆εν επιτρέπεται η µερική προσφορά υπηρεσιών τµήµατος ή τµηµάτων του έργου.  
 
Θα αναδειχθεί ένας µειοδότης για κάθε τµήµα ο οποίος θα προκύψει από τη συνολική αξία κάθε τµήµατος.  

Κατά τα λοιπά να αναφερθούν όσα αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και αφορούν στον τρόπο σύνταξης της 
οικονοµικής προσφοράς.  

Υπενθύµιση:  
Μαζί µε την οικονοµική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη όπου θα 
δηλώνεται ποια είναι η τιµή της τελευταίας καταχώρησης στο Παρατηρητήριο Τιµών της ΕΠΥ την ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς αναφέροντας τον σχετικό κωδικό παρατηρητηρίου. Στην περίπτωση που το είδος 
δεν είναι καταχωρηµένο στο Παρατηρητήριο Τιµών της ΕΠΥ θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει 
το είδος καταχωρηµένο στο παρατηρητήριο τιµών τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία της υποβολής της προσφοράς, 
µε ποινή απόρριψης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ…………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  

ΠΡΟΣ : 2Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΘΗΒΩΝ 46-48 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185-43  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ ΕΥΡΩ…………………………………………….. 

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

διζήσεως, υπέρ 

i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου : (ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο)………………..(ΑΦΜ)……………(Δ/νση)………….} ή  

ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία)………………….., (ΑΦΜ)…………..(Δ/νση)…………} 

ή  

iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 

Α) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 

Β) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 

Γ) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 

Ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………, (συμπ/νης της προαίρεσης) για τη συμμετοχή στο 

διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)……………………με 

αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)…………………………………συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον 

Προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)……………………………………..σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ……………………………………..διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση). 

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

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησή σας σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

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

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, στο οποίο επισυνάπτεται 

η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

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

χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, 

στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο έχει καθοριστεί βάσει 

νόμου για την Τράπεζά μας. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.1 

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ………………… 

ΠΡΟΣ : 2Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΘΗΒΩΝ 46-48 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185-43  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ ΕΥΡΩ…………………………………………….. 

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

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

iv. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου : (ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο)………………..(ΑΦΜ)……………(Δ/νση)………….} ή  

v. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία)………………….., 

(ΑΦΜ)…………..(Δ/νση)…………} ή  

vi. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 

Α) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 

Β) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 

Γ) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 

Ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

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

………………………………………που αφορά στο διαγωνισμό της  (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού)……………………με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του 

έργου)…………………………………συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον Προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)……………………………………..σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ……………………………………..διακήρυξή σας. 

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

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 

να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησή σας σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας.  

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

πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς), ή 

Η παρούσα είναι αορίστου διάρκειας και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζάς μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το 

σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

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

τέλος χαρτοσήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V– Σχέδιο Σύμβασης  

                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΘΗΒΩΝ 46-48 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

                                                                ΣΥΜΒΑΣΗ Δ2/2018 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 2ΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ……………………..…..  

ΓΙΑ ΤΗΝ ……………………..…………………….. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ …………………………………..€ 

Στον Πειραιά σήμερα την ____________      του έτους 2018 στην κεντρική υπηρεσία της 2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ που εδρεύει στον Πειραιά 185- 43, Θηβών 46 – 48 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Η 2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ που εδρεύει στον Πειραιά 185- 43, Θηβών 46 – 48 με ΑΦΜ : 998998311 

και ΔΟΥ Δ΄ Πειραιά  και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κ.Ιορδανίδου 

Όλγα,Διοικήτρια της 2ης Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ και η/ο οποία/ος στο εξής θα αναφέρεται στην 

παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

Και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία  ____________________________ που εδρεύει στην οδό 

______________________________  έχει αριθμό φορολογικού μητρώου __________ υπάγεται στη ΔΟΥ 

______________ και εκπροσωπείται νόμιμα  

 

 ___________________________ της εταιρείας, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «ο ανάδοχος/ προμηθευτής». 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την…………………………………………… Διακήρυξη  

2.  Την με αρ. πρωτ. ________________ προσφορά του αναδόχου  

3. Την με  αρ. πρωτ. ________________ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα της ………………………………Διακήρυξης 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας είναι η Διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων για τις Μονάδες Υγείας της 2ης ΥΠε 

Πειραιώς και Αιγαίου. 

ΤΜΗΜΑ 1     ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ATTIKHΣ 

Α Β Γ Δ Ε Στ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ATTIKHΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΞΙΑ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 
(Β * Γ) 

ΦΠΑ 24% 
(∆*0,24) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
(∆+Ε) 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 6/ΕΤΟΣ  
   

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ      

T. Ι. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1/ΕΤΟΣ     

T.I. ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 2/ΕΤΟΣ     

Κ.Ο.Π. ( ΚΕΝΤΡΟ 
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ) 1/ΕΤΟΣ  

   

KENTΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 6/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) 6/ΕΤΟΣ  

   

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4/ΕΤΟΣ  

   

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ      

Τ. Ι. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ 3/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 4/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4/ΕΤΟΣ  

   

1o K. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12/ΕΤΟΣ     

2o K. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. 
ΙΕΡΟΘΕΟΥ 4/ΕΤΟΣ   

   

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4/ΕΤΟΣ   

   

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ   
   

T.I.ΑΝΑΚΑΣΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

T.I. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

T.I. ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

T.I. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

 1o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6/ΕΤΟΣ   

   

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ   
   

Π.Ι.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΜΑΝ∆ΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Τ.Ι.ΒΙΛΛΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

2o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4/ΕΤΟΣ   

   

1o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  4/ΕΤΟΣ     

2o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  3/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ  4/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 6/ΕΤΟΣ     

ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ   
   



 

Σελίδα 70 

T.I.ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

T.I. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

T.I. ΑΜΦΙΑΛΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ 2/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2/ ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2/ΕΤΟΣ  

   

1o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 8/ ΕΤΟΣ  

   

2o KΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 3/ΕΤΟΣ  

   

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ 6/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 3/ΕΤΟΣ     

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ 4/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.∆ΡΥΟΠΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΑΡΑΤΖΑ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΜΕΘΑΝΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 4/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.ΜΕΣΑΓΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. Υ∆ΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΟΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

                              ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  1 

   
 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2    ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Α Β Γ ∆ Ε Στ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΞΙΑ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 
(Β * Γ) 

ΦΠΑ 24% 
(∆*0,24) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(∆+Ε) 

Κ.Υ.  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6/ ΕΤΟΣ      

Τ.Ι. ΜΥΡΙΝΑΣ 1/ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ 3/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΒΑΤΟΥΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΣΙΓΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΕΡΕΣΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 3/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΑΓΙΑΣΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΚΡΑΣΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΙΠΠΕΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΛΟΥΤΡΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

 Π.Ι.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΑΠΑ∆ΟΥ ΓΕΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     
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Π.Ι. ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ ΓΕΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.ΠΛΑΓΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ       

Π.Ι. ΒΑΡΕΙΑ 1/ ΕΤΟΣ     

ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 6/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΟΡΙΑ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΓΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΦΙΛΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΕΤΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΣΤΥΨΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΛΕΙΟΥΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΘΕΡΜΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΚΑΠΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΜΗΘΥΜΝΑΣ(ΜΟΛΥΒΟΣ) 1/ ΕΤΟΣ      

Π..Ι ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΑΜΦΙΛΩΝ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π..Ι ΒΡΙΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΣΤΑΥΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

IATΡΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΠΑ∆ΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΣΑΜΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

ΠΙ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

ΠΙ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

ΠΙ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

ΠΙ ΛΕΚΚΑ 1/ ΕΤΟΣ      

ΠΙ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΟΝΤΑΚΑΙΪΚΩΝ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.ΠΛΑΤΑΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΥΡΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     
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Π.Ι.ΠΑΓΩΝ∆Α 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΕΥ∆ΗΛΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι.ΦΟΥΡΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Π.Ι.ΘΥΜΑΙΝΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.ΡΑΧΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Π.Ι.ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΜΟΥ∆ΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΑΤΣΙΚΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΧΙΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Τ.Ι. ΧΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ.ΠΥΡΓΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΟΙΝΟΥΣΩΝ ΧΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΨΑΡΡΩΝ ΧΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΛΑΓΚΑ∆Α 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΦΥΛΑΚΩΝ ΧΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Π.Ι. ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΜΠΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Π.Ι. ΒΟΛΙΣΣΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι.ΚΑΛΙΜΑΣΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΝΕΝΗΤΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΓ. ΜΗΝΑ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Ε.Π.Ι. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

                                

                                    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  2 

   

                               

 

ΤΜΗΜΑ 3        ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Α Β Γ ∆ Ε Στ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΞΙΑ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 
(Β * Γ) 

ΦΠΑ 24% 
(∆*0,24) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
(∆+Ε) 

Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι.ΣΕΡΙΦΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      
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Π.Π.Ι.ΣΙΦΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΦΟΙΝΙΚΑ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Π.Ι.∆ΡΥΟΠΙ∆ΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι.ΣΙΚΙΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΘΗΡΑΣΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΑΝΑΦΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΟΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι.ΚΙΜΩΛΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. Α∆ΑΜΑΝΤΑ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ.ΑΝ∆ΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΓΑΥΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΜΠΑΤΣΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΚΟΡΘΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΩΜΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΥΡΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΣΤΕΝΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      
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Π.Ι. ΝΑΟΥΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ 4/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

E.Π.Ι ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. & Π.Ι. ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΣΤΟ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 

     

Π.Π.Ι.∆ΟΝΟΥΣΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΚΟΡΩΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΕΛΑΝΩΝ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΒΙΒΛΟΥ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΧΑΛΚΕΙΟΥ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΚΟΡΩΝΙ∆ΑΣ 1/ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΑΙΓΙΑΛΗΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ.ΡΟ∆ΟΥ 4/ΕΤΟΣ      

Τ.Ι. 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 4 / ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 4/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΦΑΝΤΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΛΛΙΘΙΩΝ 1/ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΑΤΑΒΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     
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Π.Ι. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΛΙΝ∆ΟΥ Α 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΛΙΝ∆ΟΥ Β΄ή ΛΑΡ∆ΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΜΑΛΩΝΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΜΑΣΑΡΩΝ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ.ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ 4/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΧΑΛΚΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΙΑΛΥΣΟΥ Α΄ Β' 1 / ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Α 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Β 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΑΡΑ∆ΙΣΕΙΟΥ Α 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΑΡΑ∆ΙΣΕΙΟΥ Β΄ή 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 

1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΣΑΛΑΚΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΣΟΡΩΝΗΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΑΡΙΤΣΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι.ΠΑΣΤΙ∆ΑΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΓΙΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ 4/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΚΑΣΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΠΕΡΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ  
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

1/ ΕΤΟΣ      
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Π.Ι. ΜΕΝΕΤΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ.ΚΩ 1/ ΕΤΟΣ      

Τ.Ι.ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι.&Π.Ι.ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΑΝΗΚΟΥΝ  Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ 

     

Π.Π.Ι. ΝΙΣΥΡΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΑΣΦΕΝ∆ΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΚΕΦΑΛΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΥΛΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Ε.Π.Ι. ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Π.Ι.&Π.Ι. ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥ 
ΣΤΟ Γ.Ν. -ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

     

Π.Π.Ι. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 1/ ΕΤΟΣ     

Π.Ι. ΒΑΘΕΩΣ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Ι. ΠΑΝΟΡΜΟΥ 1/ ΕΤΟΣ      

Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ 2/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΛΕΙΨΩΝ 1/ ΕΤΟΣ      

Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 1/ ΕΤΟΣ ΕΦΟΣΟΝ 
ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ  

    

Π.Ι. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 1/ ΕΤΟΣ ΕΦΟΣΟΝ 
ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ  

    

                                
                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  3 
 

   

 
 
 

Ο αριθμός αποκομιδών ανά έτος στις Υγειονομικές Μονάδες δεν είναι δεσμευτικός. 

Ο αριθμός των Υγειονομικών Μονάδων ενδέχεται να αυξομειωθεί. 

Σε περίπτωση κάλυψης εκτάκτων αναγκών, ενδέχεται σε κάποιες Υγειονομικές Μονάδες να πραγματοποιηθούν 

περισσότερα δρομολόγια των προαναφερομένων, ωστόσο  ο συνολικός προϋπολογισμός  του έργου δεν θα 

ξεπεράσει το ανωτέρω  ποσό.  
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ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση ή σε περίπτωση που 

ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά 

σειρά η διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η προσφορά του αναδόχου, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν.  

ΑΡΘΡΟ 3ο . ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Το τίμημα για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των……………………προ ΦΠΑ, 

ήτοι:………………………συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που ορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση και ο 

τρόπος πληρωμής του αναδόχου ως εξής: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο και θα περιλαμβάνει τις αποκομιδές που 

πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή, ήτοι το πρακτικό καλής εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες επιτροπές που 

λειτουργούν σε κάθε Υγειονομική Μονάδα – Κ.Υ.   

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ολοκλήρωση των εργασιών στους τόπους και με 

τον  τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεως της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται ( άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύμφωνα με την Κ.Υ. με 

αριθμ. 1191/14-3-2017/ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την 

εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη 

αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών 

και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και του κόστους φόρτωσης,  
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :…………………………….  σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2018-2020  της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

Η σύμβαση ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ……………. ή μέχρι 

εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (εφόσον αυτός δεν έχει εξαντληθεί στη διετία) με δικαίωμα 

προαίρεσης 74.400,00€ , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  :ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κατηγορίες Αποβλήτων  

Οι Υ.Μ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της 2ης ΥΠΕ παράγουν απόβλητα κατά κύριο λόγο αμιγώς μολυσματικά 

(ΕΑΑΜ). Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρός αριθμός μονάδων τα οποία παράγουν απόβλητα κατηγοριών ΜΕΑ & 

ΑΕΑ.  Ως Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) χαρακτηρίζονται, όλα τα απόβλητα τα οποία 

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

Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), εκείνα τα οποία εκδηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 ταυτόχρονα 

με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του αρ. 60 του Ν. 4042/2012. 

Τέλος, ως Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), εκείνα τα οποία εκδηλώνουν μία τουλάχιστον επικίνδυνη 

ιδιότητα  εκτός  της  ιδιότητας  Η9. 

Προδιαγραφές υλικών προσωρινής αποθήκευσης – Σήμανση   

Οι τεχνικές προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των συσκευασιών συλλογής, αποθήκευσης και 
μεταφοράς των ΕΑΥΜ, όπως και γενικά των Επικινδύνων Αποβλήτων, υπαγορεύονται από τις 

προαναφερόμενες συμφωνίες και κώδικες (ADR, ΙΜΟ/IMDG, RID, IATA, ICAO), όπως εκάστοτε ισχύουν 

(Υ.Α. Αριθμ. Γ5 / 22039 / 2825 /2915/ τΒ/24-08-2017 /Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  προς  τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις 

εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν  στην  

επιστημονική  και  τεχνική  πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 

2016/2309 της Επιτροπής. 

Η συλλογή, η συσκευασία,  η στεγανότητα, η σήμανση και η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων 

ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ στους κατάλληλους ψυκτικούς θαλάμους ή θαλάμους κατάψυξης που διαθέτουν οι 
Υ.Μ., εκτελείται με την ευθύνη του κατόχου και σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

(ΚΥΑ 146163/2012 &  Υ.Α. Οικ. 41848/1848/2017 - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 

146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει .  

Ειδικότερα, η συσκευασία των αποβλήτων  γίνεται σε ειδικούς περιέκτες ΕΑΑΜ/ΜΕΑ (χάρτινο hospital 

box 40lt ή/ και πλαστικός περιέκτης επαναχρησιμοποιούμενος μόνο για τα ΕΑΑΜ ) κίτρινου (ΕΑΑΜ) ή 

κόκκινου (ΜΕΑ) χρώματος που προμηθεύει ο Φ.Δ., ο οποίος φέρει συνοδευτικά πλαστική σακούλα, 

κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE) πάχους 

τουλάχιστον 1,5-2 mm. Ο περιέκτης πρέπει να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά 

του μετά το κλείσιμό του.  Τα hospital boxes και οι λοιπές συσκευασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την μεταφορά, να είναι κατάλληλες κατά UN, να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη 
σήμανση του μολυσματικού ή / και επικίνδυνου, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά 

κατατάσσονται, να αναγράφουν τη κλάση και τον αριθμό UN ως 

προς την επικινδυνότητα τους, και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ), να φέρουν 

ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι.  

Η συσκευασία των αιχμηρών αντικειμένων γίνεται σε υποδοχείς κατάλληλους για τη χωριστή συλλογή 

αιχμηρών αποβλήτων (3 ή/και 4 ή/και 5,5 lt) τα οποία προορίζονται είτε προς αποτέφρωση, είτε προς 

αποστείρωση και υποχρεωτικά πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα: Να είναι μιας χρήσεως, άκαμπτοι, 

αδιάτρητοι, αδιαφανείς, υψηλής πυκνότητας, αδιαπέραστοι από την υγρασία, μη παραμορφούμενοι για 

ασφαλή μεταφορά, να είναι κατάλληλοι κατά UN, να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και 

επικινδύνου, και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, να 
χαρακτηρίζονται με τον όρο «Αιχμηρά Απόβλητα», να είναι  κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), 

να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής και να έχουν κατάλληλη 
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διάταξη ασφαλείας, ώστε μετά την πλήρωση τους και το κλείσιμο του περιέκτη να είναι αδύνατη η 

διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών.  

Για τα ΑΕΑ Βαρέλια ή μπιτόνια από πλαστικό ή αλουμίνιο ή άλλες συσκευασίες από ισοδύναμο υλικό, 

τα οποία βασίζονται στις απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, και ICAD, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: μιας 

χρήσεως, λευκού χρώματος για τις πλαστικές συσκευασίες, να έχουν το διεθνές σύμβολο του επικίνδυνου, 

και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται. Να 

χαρακτηρίζονται με τον όρο «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)», να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού 

(πλην PVC), μη παραμορφωμένα για ασφαλή μεταφορά, κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη 

μεταφορά τους. Κατά την αποτέφρωση τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια, να είναι φιλικά προς το 

περιβάλλον και να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι.  
Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν α)τεχνική προσφορά όπου θα 

περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και αντικειμένων σε επαφή με 

ΕΑΥΜ,β)δείγματα των υλικών συσκευασίας που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

(πλαστικός σάκος, χάρτινο hospital box, επαναχρησιμοποιούμενος δευτερογενής περιέκτης για τα ΕΑΑΜ,  

κυτίο αιχμηρών, συσκευασία ΑΕΑ) και γ) όλα τα κατάλληλα συνοδευτικά πιστοποιητικά επίσημα 

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα όπως ορίζεται στην ισχύουσα εθνική  νομοθεσία, σε περίπτωση 

υλικών που προέρχονται από την αλλοδαπή.   

Παραλαβή & Μεταφορά Αποβλήτων 

Η διαδικασία ασφαλούς παραλαβής και μεταφοράς των αποβλήτων, θα πραγματοποιείται με μέσο και 

προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης που διαθέτει πλήρη και κατάλληλη αδειοδότηση, μέχρι την μόνιμο 
εγκατάσταση επεξεργασίας τους,  

Τα παρακάτω είναι δεσμευτικά, με πλήρη νομική ευθύνη του φορέα διαχείρισης και χωρίς κανένα άλλο 

προστιθέμενο κόστος για την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του φορτίου μεταφοράς. Δηλαδή, θα πρέπει να εκδίδεται έντυπο 

αναγνώρισης με το οποίο συνοδεύεται κάθε φορτίο, σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες διαδικασίες. Οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες και άδειες κατατίθενται κατά την προσφορά συμμετοχής προς έλεγχο. Ο 

οδηγός και το αυτοκίνητο μεταφοράς διαθέτουν πάντα τις ισχύουσες άδειες και εγκρίσεις μεταφοράς, 

διατίθεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε ατυχήματα και συμβάντα. Ο κάτοχος 2η ΥΠΕ θα πρέπει να 

ενημερώνεται εγκαίρως για κάθε περιστατικό ελέγχου αρμόδιων φορέων, ατυχήματος ή προβλήματος 

που αλλάζει τις συνθήκες του προγράμματος μεταφοράς των αποβλήτων.   
Η παραλαβή των αποβλήτων θα πραγματοποιείται  σε καθορισμένες ημερομηνίες καθ’ υπόδειξη 

της Κ.Υ. της 2ης ΥΠΕ  (π.χ. εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια κλπ), σε ωράριο τακτικής λειτουργίας, 07:00-15:00  

παρουσία της επιτροπής παράδοσης ΕYAM. Η παραλαβή σε έκτακτες περιπτώσεις  ή ανάγκες, 

επιπροσθέτως του τακτικού προγράμματος παραλαβών γίνεται μετά από κλήση της Υ.Μ  κατ’ εξαίρεση και 

σε ημέρες αργιών. Σε περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης του τακτικού προγράμματος παραλαβών από την 

Υ.Μ. με υπαιτιότητα του φορέα διαχείρισης, ο φορέας φροντίζει για την διατήρηση των αποβλήτων με την 

προβλεπόμενη από την νομοθεσία διαδικασία και φέρει την ευθύνη εκπλήρωσης των κυρώσεων 

οικονομικού και νομικού χαρακτήρα που απορρέουν από την προκύπτουσα δυσλειτουργία και βλάβη. 

Ο ανάδοχος Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ.) πρέπει να έχει εφοδιαστεί με ζυγαριά ακριβείας όπου θα 

ζυγίζονται οι περιέκτες  που παραλαμβάνονται από τις Υ.Μ. Η ζυγαριά θα πρέπει να είναι κινητή και να 
μπορεί να μεταφέρεται στο χώρο όπου θα γίνεται η παραλαβή -παράδοση   των  αποβλήτων παρουσία   

του  Υπεύθυνου  Αποθήκευσης   ΕΑ   ή   των Υπεύθυνων Διαχείρισης Αποβλήτων των Υ. Μ. Κατά την 

παραλαβή, θα πρέπει να εκδίδεται από το ζυγιστικό μηχάνημα αντίγραφο του βάρους των 

παραλαμβανομένων ΕΑΥΜ, το οποίο θα επισυνάπτεται στο έντυπο έγγραφο αναγνώρισης. Ο Φορέας 

Διαχείρισης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαίωση ετήσιας διακρίβωσης του ζυγιστικού 

μηχανήματος σε ισχύ. 

Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα ακόλουθα δικαιολογητικά και 

πιστοποιητικά νομίμως θεωρημένα για το γνήσιο του αντιγράφου 

1.Περιφερειακή ή/ και Διαπεριφερειακή άδεια για συλλογή – μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 
υγειονομικών   μονάδων . 

2.Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής, του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ, στην οποία να δηλώνεται ότι θα παρέχει 

τουλάχιστον 2 αδειοδοτημένα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ (αριθμός + τεχνικά χαρακτηριστικά), καθ’  όλη 

την διάρκεια της σύμβασης και ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους επιμέρους όρους της 
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παρούσας διακήρυξης. καθώς και τα αντίστοιχα  πιστοποιητικά – εκθέσεις ελέγχου κατά ADR και ΑΤΡ 

όπου θα πιστοποιείται η συμμόρφωση των φορτηγών ψυγείων μεταφοράς ΕΑΥΜ σύμφωνα με τους 

κανόνες ADR για την σύννομη οδική μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, αλλά και η ικανότητα 

ψύξης των φορτηγών ψυγείων μεταφοράς  ΕΑΥΜ αντιστοίχως.  

3.Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς ΕΑΥΜ όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους 

για μεταφορά ΕΑΥΜ. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση 

στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οχημάτων μεταφοράς ΕΑΥΜ. 

4.Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των (τουλάχιστον 2) φορτηγών που θα εκτελέσουν το έργο της 

μεταφοράς των ΕΥΑΜ. 

5.Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα διενεργούν την 
μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για την σχέση εργασίας των οδηγών με την εταιρεία. 

Σε περίπτωση αλλαγής του χρησιμοποιούμενου προσωπικού κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα πρέπει 

να προσκομίζονται εντός 5 ημερών στην 2η ΥΠΕ τα αντίστοιχα στοιχεία των νεοπροσληφθέντων που έχουν 

αντικαταστήσει το προϋπάρχουν προσωπικό. Για την εκτέλεση του έργου απαιτείται η προσκόμιση 

στοιχείων κατ’ ελάχιστο τριών (3) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά. 

6.Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής, του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ, ότι το εμπλεκόμενο προσωπικό στην 

συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ είναι εφοδιασμένο με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας ( 

μάσκες, ιματισμός, γάντια, ποδονάρια) και έχει εφαρμοστεί η διαδικασία ανοσοποίησης του 

εμπλεκομένου προσωπικού του Φ.Δ. για τον ιό της Ηπατίτιδας Β και του Τετάνου.  
7.Αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να κατατεθεί στην τεχνική προσφορά, όπως 

επίσης και τα πλήρη στοιχεία του εντεταλμένου  Συμβούλου Ασφαλείας για την μεταφορά (σύμφωνα με 

την ΚΥΑ 64834/5491/2000- ΦΕΚ 1350Β),  όπως ισχύει.  

8.Συμφωνητικό ή σύμβαση συνεργασίας με Πλοιοκτήτρια εταιρεία για την μεταφορά ΕΑΥΜ δια 

θαλάσσης ή υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία θα δηλώνεται 

δεσμευτικά με ρήτρα αποκλεισμού ότι το σύνολο των δρομολογίων μεταφοράς δια θαλάσσης θα 

πραγματοποιούμαι με τα ειδικά αδειοδοτημένα για το σκοπό αυτό πλοιάρια και εντός 2 ημερών θα 

προσκομίζεται στην ΚΥ της 2η ΥΠΕ, αντίγραφο του παραστατικού μεταφοράς του δηλωθέντος οχήματος με 

το ειδικό πλοιάριο.  

9.Πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2015, 14001:2008 και ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 για 
την συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων μετά την αποστείρωση και επικίνδυνων ιατρικών 

αποβλήτων. 

10.Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με ασφαλιστική 

εταιρεία για ασφάλιση της  αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον.  

11.Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 

του γνησίου υπογραφής, του νόμιμου κατόχου του Φορέα Διαχείρισης ότι η συνεργαζόμενη μονάδα 

αποστείρωσης, διαθέτει σύμφωνο συνεργασίας με ΧΥΤΑ Δήμου για την παραλαβή των αποβλήτων. Η ίδια 

Βεβαίωση υποβάλλεται για να δηλωθεί και η συνεργασία με την αδειοδοτημένη Μονάδα Αποτέφρωσης.   

 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

Πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2015, 14001:2008 και ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 για την συλλογή 

και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων μετά την αποστείρωση και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Κεντρική 

Υπηρεσία της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016.  

 Η αρμόδια υπηρεσία, με απόφασή της ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη, ο οποίος 

λειτουργεί ως συντονιστής, την υπάλληλο  της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά,η 

πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του 
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αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση 

μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης. Επίσης θα εγκρίνει τις αποκομιδές από κάθε Υγειονομική Μονάδα και συλλέγει μετά την κάθε 

αποκομιδή τα πρακτικά καλής εκτέλεσης εργασιών με τα συνοδευτικά έντυπα και θα τα υποβάλει στο 

τέλος κάθε τριμήνου στη διαχείριση τιμολογίων της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 

οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση 

του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να 

σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο 
εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 

υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  :ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

Α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,  

Β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίες, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ.2 του Ν 4412/16.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιάμεσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίας 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Το ποσοστό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από / με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρήτρων δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο.  
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Για λοιπές κυρώσεις ρήτρες ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 217,218,219 και 220 του Ν4412/16. 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα.  

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρω βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία ( άρθρο 204 του Ν. 4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 8Ο :ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ο ανάδοχος προσκόμισε κατά την υπογραφή της παρούσας ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της , την 
υπ’ αριθμ……………………………………εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, της 

Τράπεζας……………………………………………..διάρκειας…………………………………ποσού ίσου με το 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, ήτοι………………………….€ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

ΑΡΘΡΟ 9Ο :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή 
και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, καθώς και τη 

σχετική υποβληθείσα προσφορά του.  

Τα παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να συμφωνούν από 

κάθε άποψη με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, στην προκήρυξη και στα υπόλοιπα συμβατικά 

τεύχη.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση του έργου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρίσταται σε οποιαδήποτε 
υπηρεσιακή συνεδρίαση αφορά στο Έργο (τακτική έκτακτη), προσκομίζοντας και παρουσιάζοντας όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία που θα του ζητηθούν.  

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό που θα ασχοληθεί ή θα 

παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που 

θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα 

λειτουργίας. 

Ο ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της διακήρυξης ή της 
προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και αποθετική 

ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ’ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το 

ύψος του ποσού της σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση / 

Κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
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εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 

τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 

καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του 

έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 

λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι 

απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 

εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 

της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 

αντίθετη περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών 

που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου 

μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν 

αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η 

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 
καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται 

από τη σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ  

1.Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους της σύμβασης σε 

Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

i. Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και 
Αναθέτουσας Αρχής.  

ii. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του 

εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης. 

iii.Σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου και 

Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα 

(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) , η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της 

εκδοχέως Τράπεζας.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπό του το άρθρο 95 του Ν. 2362/1995 καθώς και το άρθρο 145 του Ν. 

4270/2014 ως προς τη διαδικασία αναγγελίας εκχώρησης. 
3.Εάν ο ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για την έκπτωση του Αναδόχου, τη διαδικασία και τις συνέπειες αυτής περιλαμβανομένου του 

αποκλεισμού του έκπτωτου Αναδόχου από τους διαγωνισμούς του δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα οι 

διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από 

την πραγματοποίηση της προμήθειας, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του. 

2.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που 

ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του ίδιου ή των προσώπων που συνεργάζονται με 
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αυτόν για την υλοποίηση της προμήθειας. 

3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το 

κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία 

ή πλημμελή εκπλήρωση του συμβατικών του υποχρεώσεων.  

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία, που θα 

υποστεί από πλημμελή εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την παρούσα. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα τα 

δικαιώματά της που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που της παρέχει ο 

νόμος. Η άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώματα αυτά δεν αποκλείει 

την άσκηση και άλλου άλλων δικαιωμάτων της.  

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιούμενο ισχύει με το Ν. 4497/2017  και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.Κάθε 

τροποποίηση της σύμβασης πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισής της από τη Διοίκηση της 2ης 

ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 

ΑΡΘΡΟ 14ο:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της σύμβασης ή εξ’ αφορμής αυτή θα 

επιλύεται από καθ’ ύλην αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.  

 

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε 

τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Εκ των πρωτοτύπων δύο έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος.  

     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      ΓΙΑ ΤΗ 2Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 
                                             Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 2Ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

                                                               

                                                                  ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 
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