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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                               
2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Ταχ. ∆ιεύθυνση:Θηβών 46-48,  185 43  Πειραιάς       

  

URL: http://www.2dype.gr  
                                           
                            ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  13701/31-03-2016 
 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤH ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ) ΤΩΝ ΕΑΑΜ (ΕΠΙΚΥΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) & ΜΕΑ 
(ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΥΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ,ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Υ.,Π.Ι.,Π.Π.Ι. 

ΑΡΜΟ∆ΙΌΤΗΤΑΣ 2ης Υ.Πε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 
40.000€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  

 
Α. Βασικά στοιχεία διαγωνισµού 
 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 
2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤH 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ) 
ΤΩΝ ΕΑΑΜ (ΕΠΙΚΥΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) & ΜΕΑ (ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΥΝ∆ΥΝΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 90524100-7 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΕΩΣ 40.000€  συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ  

ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
ΕΥΡΩ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
12 ΜΗΝΕΣ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, Θηβών 46-
48,  185 43 Πειραιάς 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15-4-2016 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                               

ώρα     14:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

18-4-2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ                

ώρα     11:00     π.μ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(120) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

  
Β. Είδος διαγωνισµού 
Αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 
 
Γ. Βασικοί όροι διαγωνισµού 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 
 

ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ∆΄ 

    
Η  2η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου,  έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» 

(ΦΕΚ Α΄ 204/19-7-1974). 
2. Του Ν. 2198/1994, άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές 

επιχειρήσεις) (ΦΕΚ Α΄ 43/22-3-1994). 
3. Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών 

Θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995). 
4. Του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27-11-1995). 
5. Του Ν. 2469/1997 άρθρο 18, παρ. 8 & 9   «Περιορισµός και βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/14-
3-1997). 

6. Του Ν. 3886/2010 Περί ∆ικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης Συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών µε τις 
Οδηγίες 89/665 ΕΟΚ , 92/13/ΕΟΚ και 2007/66/ΕΚ (ΦΕΚ Α’ 173/30-09-2010) 

7. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων 
Προµηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97). 

8. Του Ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45/9-3-1999). 
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9. Του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37/2-3-2001).  

10. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των 
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα. 

11. Του Ν. 3021/2020 (ΦΕΚ 143/Α/2002) «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα 
συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 
αυτού». 

12. Του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 
2000/35/29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄ 138/5-6-2003). 

13. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.  

14. Του N. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/A/2005) : «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 
279/Α/2005): «Τροποποίηση του Ν.3310/2005….». 

15. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα. 

16. Του Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας 
και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα 
Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 202/19-8-2005). 

17. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
25/9-2-2007). 

18. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/20-3-2007). 

19. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134/18-6-2007). 

20. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007). 
21. Την αριθµ. 4167/21-02-2012 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός 

ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Β΄ 
412/22-02-2012). 

22.  Του Ν. 3801/2009 άρθρο 4 (πληρωµές δαπάνες δηµοσίευσης) (ΦΕΚ Α΄ 163/4-9-
2009). 

23. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010) άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή 
ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  

24. Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010): «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, 
σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Οικονοµικών». 

25. Τις διατάξεις του Ν. 3863/15-7-2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς 
διατάξεις ρυθµίσεις    στις εργασιακές σχέσεις» 

26. Την αριθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36392/17-3-2009 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του παρακρατούµενου ποσοστού 
2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων των προµηθειών και 
υπηρεσιών υγείας (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007)» (ΦΕΚ Β΄ 545/24-3-2009).  

27. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α’/01-03-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα 
Υγείας & άλλες διατάξεις» 
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28. Του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/20-04-2011 Τ.Α.) για τον ελεύθερο ανταγωνισµό. 
29. Του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 

138/16-06-2011 Τ.Α).  
30. Του Ν. 4038/2011 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 Τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν 

την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-
2015». 

31. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου 
του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 
µείωση του δηµόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες 
διατάξεις.  

32. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις  - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 
Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις.   

33. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

34. Του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α΄/18-4-2013) «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».  

Β. Τις αποφάσεις: 
1. Tην µε αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005».  

2. Την µε αριθµ. πρωτ. 3567/9-5-2012 έγκριση ΠΠΥΥ έτους 2012, των Μονάδων 
Υγείας (ΦΕΚ 1585 Β/10-5-2012) 

3. Την µε αριθµ. πρωτ. 5804/24-11-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/3261/2014) : «Έγκριση 
Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και 
Εποπτευόµενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014 - 2015 µε χρηµατοδότηση 
από τον τακτικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές 
πηγές» 

4. Την αριθµ.Πρωτ.13699/31-3-2016 απόφαση της ∆ιοίκησης της 2ης Υγειονοµικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου 
επαναληπτικού διαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη 
διαχείριση (συλλογή –µεταφορά -αποτέφρωση) των ΕΑΑΜ (επικίνδυνα απόβλητα 
αµιγώς µολυσµατικά) & ΜΕΑ (µικτά επικίνδυνα απόβλητα) Μονάδων 
Υγείας,Κ.Υ,Π.Ι.,Π.Π.Ι. αρµοδιότητας 2ης Υ.Πε. για ένα έτος, συνολικού 
προϋπολογισµού έως 40.000€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤH ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ) ΤΩΝ ΕΑΑΜ (ΕΠΙΚΥΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) & ΜΕΑ 

(ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΥΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ),ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,Κ.Υ.,Π.Ι.,Π.Π.Ι. 
ΑΡΜΟ∆ΙΌΤΗΤΑΣ 2ης Υ.Πε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 

40.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  

Κάθε προµηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συµµετέχει µε µια µόνο 
προσφορά.  
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας. 
 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2η Υγειονοµική 
Περιφέρεια 
Πειραιώς και 

Αιγαίου 
Θηβών 46-48, 

Πειραιάς 

15-4-2016, 
ΗΜΕΡΑ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ώρα 14:00 µ.µ. 

2η Υγειονοµική 
Περιφέρεια 
Πειραιώς και 

Αιγαίου 
Θηβών 46-48, 

Πειραιάς  

       18-4-2016,       
ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ  ,               
ώρα 11:00 π.µ. 

 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται 
στη συνέχεια της παρούσας. Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν 
θα δηµοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου 
να λάβει γνώση για αυτές. 
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ 
της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆ 
άρθρου 15 παρ. 2 περι. Α’ του Π.∆. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) 
ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που 
ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης 
δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/2007. 
Τα παραρτήµατα Α΄,Β΄,Γ΄ & ∆΄ που  επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

A1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διαχείριση 
(συλλογή –µεταφορά -αποτέφρωση) των ΕΑΑΜ (επικίνδυνα απόβλητα αµιγώς 
µολυσµατικά) & ΜΕΑ (µικτά επικίνδυνα απόβλητα) Μονάδων Υγείας,Κ.Υ,Π.Ι.,Π.Π.Ι. 
αρµοδιότητας 2ης Υ.Πε. για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισµού έως 40.000 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.  
Στην τιµή θα συµπεριλαµβάνονται: α)∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ) ΤΩΝ ΕΑΑΜ (ΕΠΙΚΥΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) & ΜΕΑ 
(ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΥΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ) β)Υλικά συσκευασίας και γ) την τοποθέτηση 
ψυκτικών  θαλάµων,  σε όσες Μ.Υ. χρειάζονται.(βλ.ΠΑΡ.Β΄) 
   Προσφορές για τµήµα µόνο των υπό προµήθεια εργασιών δεν γίνονται 
δεκτές. 
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη τιµή. 
Α2. ΟΡΙΣΜΟΙ  
Αναθέτουσα Αρχή  
Η 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου που εδρεύει στον Πειραιά, Θηβών 46-
48 και η οποία προκηρύσσει τον διαγωνισµό. Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
Η 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου  
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών.  
Αρµόδιοι Υπηρεσίας ∆ιενέργειας  
Αποστολόπουλος ∆ηµήτριος, πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 213-2004276-278, 
Fax: 213 – 2004292 όλες τις εργάσιµες ηµέρες 09:00-14:00).  
∆ιακήρυξη  
Η παρούσα ∆ιακήρυξη αποτελείται από το Παράρτηµα Α’:  Γενικοί  Όροι, Παράρτηµα 
Β’ : Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Παράρτηµα Γ’: Υποδείγµατα Εγγυητικών 
Επιστολών, Παράρτηµα  ∆’ : Σχέδιο σύµβασης.  
Έργο 
Η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διαχείριση (συλλογή –µεταφορά -
αποτέφρωση) των ΕΑΑΜ (επικίνδυνα απόβλητα αµιγώς µολυσµατικά) & ΜΕΑ (µικτά 
επικίνδυνα απόβλητα) µονάδων υγείας (Κ.Υ-Π.Ι.- Π.Π.Ι.) αρµοδιότητας 2ης Υ.Πε. για ένα 
έτος, συνολικού προϋπολογισµού έως 40.000 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
Παράρτηµα Β’ της παρούσης. 
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού  
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και 
το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας 
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.  
Προσφέρων  
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό 
και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.  
Εκπρόσωπος  
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο 
τον Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή 
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πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της 
ένωσης.  
Αντίκλητος  
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, 
fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της 
Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα.  
Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.  
Κατακύρωση  
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του 
έργου  στον ανάδοχο. 
Σύµβαση  
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, η οποία 
καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης 
είναι η Ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής 
Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα 
δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα 
υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα.  
Συµβατικά τεύχη  
Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προµηθευτή του έργου 
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά 
σειρά ισχύος: α. τη σύµβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της 
διακήρυξης, γ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά 
του Αναδόχου.  
Προϋπολογισµός  
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση των 
προκηρυσσόµενων εργασιών.  
Συµβατικό Τίµηµα  
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η εργασία. 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  
Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της 
εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο. 
Α3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) 
προκηρύσσει  πρόχειρο  διαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την  
ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει, τη διαχείριση (συλλογή –µεταφορά -αποτέφρωση) 
των ΕΑΑΜ (επικίνδυνα απόβλητα αµιγώς µολυσµατικά) & ΜΕΑ (µικτά επικίνδυνα 
απόβλητα) των (Μ.Υ.-Κ.Υ-Π.Ι.- Π.Π.Ι.) αρµοδιότητας 2ης Υ.Πε. για ένα έτος, συνολικού 
προϋπολογισµού έως 40.000 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
Α4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
Αναθέτουσα Αρχή είναι η 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου  
∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Θηβών 46-48,  185 43, Πειραιάς. 
Τηλέφωνο : 2132004276, 2132004278 
Φαξ : 2132004292 
      A5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
Α5.1. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
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Ο διαγωνισµός διέπετε από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης 
της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του.  
Α5.2. ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.∆.τος 118/07 και του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 
173/Α/30-09-2010). Αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων υποβάλλονται κατά τα άρθρα 3, 5, 
11 και 13 του Ν.3886/2010. 
Α5.3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Τίποτα από το περιεχόµενο της Παρούσας διακήρυξης είναι, ή δύναται να θεωρηθεί ως 
υπόσχεση για οποιεσδήποτε µελλοντικές ενέργειες που θα ληφθούν εξ ονόµατος της 
Αναθέτουσας Αρχής ή του Υποψήφιου Προµηθευτή. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το διαγωνισµό, οποιαδήποτε 
στιγµή. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/ και υποβολή των 
Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν 
εξ ολοκλήρου, και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 
Α5.4. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Οι  Υποψήφιοι Προµηθευτές καλούνται να γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν 
(αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και 
δηµοσίευση θα επέφερε ζηµιά) στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε από τις 
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις προσφορές τους θεωρούνται ως εµπορικά 
εµπιστευτικές. Εν τούτοις, σηµειώνεται ότι ακόµα και στην περίπτωση πληροφοριών που 
έχουν υποδειχθεί από Υποψήφιους Προµηθευτές ως εµπορικά ευαίσθητες, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες όπου απαιτείται βάσει 
του νόµου. Η παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή οποιουδήποτε υλικού 
χαρακτηρισµένου ως «εµπιστευτικού» ή µε ισοδύναµο χαρακτηρισµό, δεν πρέπει, για 
τους λόγους που δίνονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται 
αυτόµατα αυτό το χαρακτηρισµό. 
Α5.5.  ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 2ης Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς και Αιγαίου www.2dype.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.  
Οι ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν την διακήρυξη ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 
2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου www.2dype.gr. Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που 
θα προκύψουν θα δηµοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του 
ενδιαφερόµενου να λάβει γνώση για αυτές  
Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας 
του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους του Αναθέτουσας Αρχής.  

Άρθρο 2 

ΓΛΩΣΣΑ 

Τα έγγραφα, που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή σε 
αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Άρθρο 3 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι: 
α) Έλληνες πολίτες. 
β) Αλλοδαποί. 
γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 



9 

δ) Συνεταιρισµοί. 
ε) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
Αντιπρόσωποι των ανωτέρω προσκοµίζουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
 

Άρθρο 4 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, επί ποινή 
απόρριψης, µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο 
Π.∆. 118/2007 και ειδικότερα:  

Α. Έλληνες Πολίτες 

α. α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1.  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως 
εκάστοτε ισχύει 

3.
1 

 

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν 
οι προσφέροντες.  

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 
1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, 

δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, 
σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, 
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 
(Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  
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3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
δεν τελούν: 
1. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της 

παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε 
πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του 
προσφέροντος 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
δεν τελούν: 
1. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του 

Π.∆. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού,  

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του 
προσφέροντος 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
είναι:  
1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι 
εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους 
(προσοχή: να αναφέρεται συγκεκριµένα ποιο είναι το επιµελητήριο καθώς 
και το ειδικό επάγγελµα) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους η 
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) 
του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, 
δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό 
από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.  

• Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και 
έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης 
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007. 

3.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει  όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας ή να 



11 

διευκρινίζεται σε ποιες από τις κατηγορίες ειδών υποβάλλεται η 
προσφορά.  

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή 
ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 

6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισµού. 

Β. Αλλοδαποί 

α. α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1.  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

3.
1 

 

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν 
οι προσφέροντες.  

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 
1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, 

δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, 
σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, 
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 
(Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
δεν τελούν: 
1. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της 

παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε 
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πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του 
προσφέροντος 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
δεν τελούν: 

 
1. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 

του Π.∆. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση 
και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού,  

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του 
προσφέροντος 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
είναι:  
1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι 
εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους ( 
προσοχή: να αναφέρεται συγκεκριµένα ποιο είναι το επιµελητήριο καθώς 
και το ειδικό επάγγελµα) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους η 
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) 
του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, 
δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό 
από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.  

• Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και 
έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης 
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007. 

     
3.2 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει  όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας ή να 
διευκρινίζεται σε ποιες από τις κατηγορίες ειδών υποβάλλεται η 
προσφορά.  

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή 
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ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 
6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισµού. 
 

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά, Αλλοδαπά ή Φυσικά  
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες 
πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες 
κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη 
των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 
εκπροσώπησης. Συγκεκριµένα: 

Τα νοµικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκοµίσει:  

� Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να 
αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της, 
καθώς και επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της µε 
το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύτηκε. 

� Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να 
βεβαιώνεται το τελευταίο ∆Σ, το αντίστοιχο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) και 
στην οποία βεβαίωση να αναφέρεται ο αριθµός του ΦΕΚ και ένα 
επικυρωµένο αντίγραφό του στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη 
η ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της 
συγκεκριµένης εταιρείας.   

Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει:  

� Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το αντίστοιχο 
ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύτηκε. 

� Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης 
� Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκοµίζει:  

� Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού  
� Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν  

� Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
και τις µεταβολές του 

Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 
νοµική κατάσταση του νοµικού προσώπου και από αυτά πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για τις ΑΕ, τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή 
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κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών 
συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  

Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 

Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, τα 
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους 
και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η 
εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω 
για τους ηµεδαπούς. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο 
έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 
του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 
παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

∆. Συνεταιρισµοί  

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, 
υπό στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι 
ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

∆ιευκρινίζεται ότι: 

• το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο 
έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και  

• οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 
απ’ αυτόν. 

Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προµηθευτή, 
που συµµετέχει στην ένωση. 

Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  

2.  ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο 
της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των 
εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το 
µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της 
προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το 
πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. 
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Όλα τα σχετικά µε τον διαγωνισµό δικαιολογητικά τα οποία καλύπτονται από 
τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 πρέπει να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης, 
σε πρωτότυπη µορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, οι δε υπεύθυνες 
δηλώσεις πρέπει να κατατίθενται όπως εκάστοτε ισχύει.  
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών του 
παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από το 
διαγωνισµό. 

Άρθρο 5 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆.118/2007, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να 
υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα παρακάτω  έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 
παρ.6 του Π.∆.118/2007. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες 
των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί. 
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας θα πρέπει να φέρει τις 
ενδείξεις «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» - «Να µην ανοιχθεί 
από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 
 
 
Αναλυτικά τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 
 
α) Έλληνες πολίτες. 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση: 
� για κάποιο  από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι: 
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της  26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  
Συµβουλίου,  
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,     
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες, η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 και 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005, 

� για κάποιο από τα αδικήµατα  του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 

� για κάποιο  από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης,  της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν  από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν σε 
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διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), µε θεώρηση γνησίου υπογραφής 
στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωµένος, 
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για 
το απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από 
αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 
 
β) Αλλοδαποί 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου πριν  από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 
60/2007, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην περίπτωση (α) παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου. 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (α) παρ. 2  ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (α) 
παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων  (α) και (β) του παρόντος άρθρου, 

αντίστοιχα. 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 

του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101),όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
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3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον 
πρόεδρο, διευθύνοντα σύµβουλο και µέλη του ∆Σ  για τις ανώνυµες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο 
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της περίπτωσης (α) παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (γ)  παρ. 2 του ιδίου άρθρου, εκδίδονται, 
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας 
είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της 
ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

5. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το 
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον 
διαγωνισµό επιχείρησης. 

 
δ) Συνεταιρισµοί: 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα  αδικήµατα της περίπτωσης (α) παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου. 
2. Τα δικαιολογητικά των παρ. (2) και (3) της περίπτωσης (α) του παρόντος 
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της παρ. (2) της 
περίπτωσης (β) του ιδίου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, 
αντίστοιχα, και της παρ. (2) της περίπτωσης (γ) του ιδίου άρθρου. 
3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
ε) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην Ένωση. 
 
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 
� Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 
προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆.118/2007, από 
ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα 
αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

� Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 
προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆.118/2007, 
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από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα 
άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη 
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 
Προσφορά ενώσεων προµηθευτών 
1.   Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε 
µέλους της ένωσης προµηθευτών. 
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
3.   Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια 
τιµή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου 
για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
 
Όλα τα σχετικά µε τον διαγωνισµό δικαιολογητικά τα οποία καλύπτονται από 
τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 πρέπει να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης, 
σε πρωτότυπη µορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, οι δε υπεύθυνες 
δηλώσεις πρέπει να κατατίθενται όπως εκάστοτε ισχύει.  
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών του 
παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από το 
διαγωνισµό. 
 
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
λαµβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός δύο (2) 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στην Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 6 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µας απαραίτητα µέχρι την προηγούµενη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι   15-4-2016, ηµέρα  
Παρασκευή   και µέχρι τις  14:00 µ.µ. ειδάλλως θα απορρίπτονται ως 
εκπρόθεσµες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας θα πρέπει να φέρει την 
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ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 
 

 

Άρθρο 7 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους (εκατόν είκοσι 120) 
ηµερολογιακές ηµέρες, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3.Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, Π∆ 118/07), 
εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής 
αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως 
το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος 
της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο 
διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
• ∆ικαστική ενέργεια. 

 
Άρθρο 8 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε 
κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να 
µονογράφεται από τον υποψήφιο προµηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το 
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α) Η λέξη «Προσφορά». 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης.  
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.  

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 
4 της παρούσας διακήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα 
στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), καθώς και 
τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, κλπ.)  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
     3.3. Παράρτηµα ξεχωριστό «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» 
το οποίο θα συνοδεύει την Τεχνική Προσφορά και στο οποίο περιγράφεται η οργάνωση 
και στελέχωση της εταιρείας, ενώ τοποθετείται και πίνακας σχετικών, µε το υπό 
ανάθεση, έργων του υποψηφίου αναδόχου.  
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     3.4. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε 
την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

3.5. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

3.6. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή ∆ιενέργειας 
& Αξιολόγησης του διαγωνισµού, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις 
που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης 
του διαγωνισµού. 
5. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην 
Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει 
αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και που µπορεί να είναι στην Αγγλική 
γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια 
και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
6. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε 
τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά 
προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός 
παραγράφου και σελίδας. 
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 
τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της 
διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των 
κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και 
δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την 
κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από 
τη συνέχεια της αξιολόγησης. 
8. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
9. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά τη λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές 
ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, 
από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένδικο µέσον κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισµού, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, µε την προσφορά του ή µε 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης. 
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Άρθρο 9 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων της 2ης Υ.Π. 
Πειραιώς & Αιγαίου διέπονται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 
118/Α/10.07.2007), ήτοι : 

Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, που 
προσκοµίζει ο υποψήφιος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισµού, ως εξής: 

Α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού: στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής 
των προσφορών, οι οποίες και συνυπολογίζονται. 

Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων και  η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς 
& Αιγαίου εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την 
διενέργεια του διαγωνισµού. 

Β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου  που αφορούν 
την συµµετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του 
διαγωνισµού  ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, 
κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης 
εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού 
φακέλου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται από 
την Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού και 
εκδίδεται σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποψηφίου σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά 
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 

Γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος 
προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς 
& Αιγαίου . 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή 
της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή 
Εκδίκασης Ενστάσεων, που θα συσταθεί για το συγκεκριµένο σκοπό και εκδίδεται 
σχετική απόφαση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 
ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 
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∆) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά 
τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6 & 8 του Π.∆. 
118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007), µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων 
ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω 
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή 
της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την από την 
Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων, που θα συσταθεί για το συγκεκριµένο σκοπό και 
εκδίδεται σχετική απόφαση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου . Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση 
της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από τη 2η 
ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου µε φροντίδα τους. 

Ο υποψήφιος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρους του κυρώσεις 
δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 
118/Α/10.07.2007) να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 
η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου.  Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη 
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω προσκοµίζεται 
παράβολο σύµφωνα µε το άρθρο 15, παρ. 6 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 
118/Α/10.07.2007). 

Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται προς την Αναθέτουσα Αρχή για τους λόγους 
και µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ173/30-09-
2010 Τ.Α.)   
Προδικαστικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, δεν 
γίνονται δεκτές. 
Αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατατίθενται στο αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε τα 
άρθρα 3, 5, 11 και 13 του Ν.3886/2010 2010 (ΦΕΚ173/30-09-2010 Τ.Α.).  

 
Άρθρο 10 

ΤΙΜΕΣ 
Οι τιµές θα εκφράζονται σε ευρώ € συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  εκτός από τον Φ.Π.Α., και θα 
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 
1. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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2. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.  
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
4. Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους 
υποψηφίους, στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των 
προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
5.Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος 
της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι 
διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να 
υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 
6. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα 
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για 
τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο προµηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της 
ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 52 
του Π.∆. 60/2007. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
7.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 11 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω 
αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά το 
πέρας του διαγωνισµού και δεν αποσφραγίζονται. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής 
διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι 
προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου 
για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου 

Άρθρο 12 
  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νόµιµων 
εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυµούν. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.  
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου µε 
οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 

Άρθρο 13 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού). 
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Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό η τεχνική προσφορά και η 
οικονοµική προσφορά ανά φύλλο.  
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην 
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από 
τα µέλη της, όπου αναφέρει όλες τις παρατηρήσεις της, αναλυτικά και τεκµηριωµένα.  
Το πρακτικό, υποβάλλεται σε πρωτότυπη µορφή, εις διπλούν, µε σχετικό διαβιβαστικό 
και υπογεγραµµένο µε πρωτότυπες υπογραφές από όλα τα µέλη της επιτροπής, στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας, για το σχετικό έλεγχο και την έκδοση απόφασης.  
Η επιτροπή οφείλει να καταθέσει το πρακτικό πέρα από την έντυπη και σε ηλεκτρονική 
µορφή.  
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών 
που προσφέρθηκαν. 
Η επιτροπή ∆ΕΝ προβαίνει σε προφορικό διαγωνισµό ή σε διαπραγµάτευση της 
προσφερόµενης τιµής. Η γραπτή τιµή που περιέχεται στον φάκελο της προσφοράς των 
εταιρειών είναι και η τελική τους προσφερόµενη τιµή. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.∆. 
118/2007, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες, των 
οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, µε σχετική ανακοίνωση που θα τους 
αποσταλεί µε τηλεοµοιοτυπία (fax), τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας 
αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών των 
άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.∆. 118/2007, λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται από τον 
διαγωνιζόµενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα 
στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 
Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε 
όλους τους συµµετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές 
προσφορές. 

ΑΡΘΡΟ 14  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

∆ιαδικασία 

1. Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού εκτός 
αν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε 
όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης µε ειδικά αιτιολογηµένη κρίση της δύναται 
κατ΄ εξαίρεση να µην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου που 
δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισµού. Κατάχρηση δικαιώµατος εκ µέρους 
υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόµιµες κυρώσεις. Επίσης στην 
δικαιοδοσία της Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο, 
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εάν κρίνει ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή και δεν είναι σε θέση να 
φέρει σε πέρας το έργο. 

2. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις. 

Ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
προκήρυξης,  γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της προκήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνον όταν ζητούνται από την 
αρµόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & 
Αιγαίου, µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής. Σηµειώνεται ότι, από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης µπορεί να 
απορρίψει ισχυρισµούς του προµηθευτή οι οποίοι κατά τη γνώµη της δεν 
αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος προµηθευτής θα 
ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκοµίσει µέσα σε 
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προβαίνει στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6, παρ. 2 του Π.∆. 
118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007) την ηµεροµηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί από  
τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου. 

ΑΡΘΡΟ 15  

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει : 

1. Κατακύρωση του έργου για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας από 
100.001€ και άνω, περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση µεγαλύτερης 
ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 
µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τη διακήρυξη ποσοστού, 
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον ανάδοχο. 

2. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

3. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα της υπηρεσίας.  

4. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.∆. 
118/07. 
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5. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, στην περίπτωση που, 
µε απόφαση του Υ.Υ.Κ.Α. ή του ∆ιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου 
καταργηθούν  οι αρµοδιότητες της ή τροποποιηθούν. Στην περίπτωση που  
κατατεθεί µόνο µία προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε από προηγούµενους 
διαγωνισµούς είτε από την αγορά που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο 
διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά.  

Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 
περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής. 

 

ΑΡΘΡΟ 16  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

17.1. Κατακύρωση 

Η κατακύρωση θα γίνει σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές 
της εν λόγω διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄. 

Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο ή περισσότερων προσφορών ως ισοδύναµων, επιλέγεται ο 
µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που 
είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και απόφαση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & 
Αιγαίου µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισµού και ανακοινώνεται µε έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. 

Κανένας από τους υποψηφίους δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της 
µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 

Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του έννοµου συµφέροντός της, κατά την 
ελεύθερη κρίση της και αζηµίως γι’ αυτήν, να απορρίπτει ή να αποδέχεται µερικώς ή ολικώς, τις 
προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρο το διαγωνισµό, ή να τον 
αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν. 

17.2. Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης 

Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
• Περιγραφή εργασιών  
• Την τιµή 
• Τον τόπο προορισµού  
• Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της προκήρυξης. 
• Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης 
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
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 σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής. Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο 
µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύµβαση 
υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση 
στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή.  

17.3. Υπογραφή Σύµβασης 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η 
σύµβαση, το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα στην προθεσµία που αναφέρει η 
ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν 
από την λήξη της προθεσµίας που αναφέρει το έγγραφο, ο χρόνος παράδοσης 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην 
προθεσµία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). Σε 
περίπτωση που ο/οι προµηθευτής/ές κηρυχθεί έκπτωτος/οι, η 2η ∆ΥΠΕ Πειραιώς & 
Αιγαίου µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο κατά σειρά 
διαγωνιζόµενο µε την χαµηλότερη τιµή ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Σε κάθε 
περίπτωση, η απόφαση λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε 
µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους. 

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου, 
προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή 
αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
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Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 

18.1.  Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος  προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει Γραµµάτιο 
Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας, σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της 
παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής 
αξίας, προ Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα 
παραµείνει σε ισχύ µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και την εξόφληση του 
αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

19.1. Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
  
19.2. Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά πληρωµής  

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µετά την 
κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα άρθρα 35 του Π.∆. 118/2007 
(Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007) και του: 

Α.  Τιµολογίου του προµηθευτή θεωρηµένο από την ∆.Ο.Υ.  
Β.  Πρακτικού καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρµόδια επιτροπή.  
Γ.  Αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας (πρωτότυπο). 
 
19.3. Κρατήσεις  
Τον χορηγητή βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις που προβλέπονται από την οικεία 
νοµοθεσία: 

• 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/07) 
• 0,10% επί της αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και 

• Παρακρατείται φόρος 8% (Ν. 2198/94), ανεξαρτήτως του εάν η δαπάνη βαρύνει 
το Π∆Ε ή τον Τακτικό Προϋπολογισµό. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (συµπεριλαµβανόµενων και των 
παραρτηµάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της 
σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη 
περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω: 
Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς 
να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός 
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των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις 
ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης. 
Σε περίπτωση έκπτωσης προµηθευτή, η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου δικαιούται, κατά την 
κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν 
συµβατικό τίµηµα. 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο ανάδοχος και η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα 
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 
ισχύος της σύµβασης. 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα  Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
∆ικαστήρια του Πειραιά, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, 
να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα ∆ικαστήρια, σε 
διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους 
συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω 
παράγραφο. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για ένα έτος. Η 2η Υ.ΠΕ. έχει 
δικαίωµα µονοµερώς, να τροποποιήσει τον αριθµό των  Μονάδων Υγείας. Ιδίως 
σε περίπτωση που µε απόφαση του Υ.Υ.Κ.Α. ή του ∆ιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου, κατάργησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.  

ΑΡΘΡΟ 22  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα µονοµερώς να παρατείνει την 
διάρκεια της σύµβασης για δύο ακόµη µήνες, χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
24.1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, 
των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί 
µεταξύ αυτού και της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου. 

24.2. Προσωπικό 

Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την 
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εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

24.3. Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκοµίσει στη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
Επισυνάπτονται : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας προκήρυξης. 
 
 

Άρθρο 24 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και συµπληρωθεί, των σχετικών µε τις προµήθειες νόµων και προεδρικών  
διαταγµάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται 
ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν 
άγνοιά τους. 
 

                                          

 

                                                                                               Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                                  

 

 ΟΛΓΑ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ 
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                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

-Οι 66 περίπου Μονάδες Υγείας,Κ.Υ.,Π.Ι.,Π.Π.Ι. αρµοδιότητας της 2ης Υ.Πε. στον Πειραιά και 
στην ευρύτερη περιοχή,(σύµφωνα µε το παρακάτω πίνακα) παράγουν Ιατρικά  Απόβλητα. 
  
-Η αποκοµιδή των ιατρικών αποβλήτων µπορεί να γίνεται ανάλογα µε την ποσότητα  παραγωγής 
ανά Μονάδα Υγείας και όχι παραπάνω από 1 φορά το µήνα . 
 
-Ο ανάδοχος θα πρέπει να µπορεί να προµηθεύσει τις Μ.Υ µε τα κατάλληλα υλικά συσκευασίας 
για την τοποθέτηση των αποβλήτων και ψυκτικούς θαλάµους,  σε όσες Μ.Υ. χρειάζονται. 
 Oι εργασίες αποκοµιδή και επεξεργασίας θα γίνονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στην  (ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 
 
●ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο µε τη συνολικά χαµηλότερη τιµή. 
Στην προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά: α)κόστος ανά δροµολόγιο-
επίσκεψη β) κόστος αποτέφρωσης/κιλό γ)Χαρτοκιβώτια 60lt, µπετόνiα υγρών 10 & 20 λίτρων  
και δ) κόστος ψυκτικών  θαλάµων, σε όσες Μ.Υ. χρειάζονται. 
 
●ΣΥΛΛΟΓΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η διαδικασία συλλογής (διαλογή) των ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ πραγµατοποιείται από το 
προσωπικό της Υ.Μ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (, παρ. 1.1.2, ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 
1537 Β/2012), τη στιγµή που παράγονται και προβλέπει υποχρεωτικά τη συλλογή αυτών 
στο σηµείο παραγωγής τους, απευθείας σε ειδικές συσκευασίες ανάλογες µε τη φύση 
των παραγόµενων ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ (στερεά, αιχµηρά, υγρά) και µε την επεξεργασία 
(αποτέφρωση ή αποστείρωση), στην οποία πρόκειται να υποβληθούν. 

Για τη συσκευασία των ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του εθνικού και 
κοινοτικού δικαίου, που ισχύουν για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα και οι οποίες βασίζονται 
στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τις Οδικές Μεταφορές (Accord 
European relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route–
ADR), του ∆ιεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime 
Organization/International Maritime Dangerous Goods code–ΙΜΟ/IMDG), του 
Κανονισµού για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων 
(RID), της ∆ιεθνούς Ένωσης Αεροµεταφορών (International Air Transport Association – 
IATA) και του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation 
Organization−ICAO). Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόµηση 
των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθµό UN. Οι 
συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήµανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση 
της επικινδυνότητάς τους. Οι τεχνικές προδιαγραφές των συσκευασιών συλλογής, 
αποθήκευσης και µεταφοράς και επεξεργασίας των παραγόµενων ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ της 
ΥΜ, που υπαγορεύονται από τις προαναφερόµενες συµφωνίες και κώδικες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι, παρ. 1.1.2.1, 1.1.2.2 & 1.2.1 & 1.2.2 & 1.2.3, 1.2.4 & 1.2.5 & 1.2.6, της ΚΥΑ Αριθµ. 
οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΜ 

Η αποθήκευση των ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ εντός της ΥΜ γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του κεφαλαίου 2 της ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, θα πρέπει  
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να τηρούνται όσα ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παρ. 3.1.2 & 3.1.3 & 3.1.4 & 3.1.5 & 
3.1.6 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

Ο καθαρισµός και η απολύµανση των ψυκτικών θαλάµων της ΥΜ θα γίνεται βάσει των 
ισχυουσών διατάξεων και θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που κάποια Υ.Μ. δεν διαθέτει ιδιόκτητους ψυκτικούς θαλάµους  δύναται 
να περιλαµβάνεται στην παρούσα ο κάτωθι όρος ο ανάδοχος θα διαθέσει καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης ψυκτικό(ους) θάλαµο(ους) ανάλογα µε τα παραγόµενα ΕΑΑΜ 
ή/και καταψύκτες ανάλογα µε τα παραγόµενα ΜΕΑ. 

●ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ ΕΚΤΟΣ ΥΜ 

Για την µεταφορά των ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ εκτός ΥΜ εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο 
κεφάλαιο 1 παρ. 1.2 της ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παρ. 2.2.1 & 2.2.3 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 
Ο ανάδοχος πραγµατοποιεί την αποκοµιδή και µεταφορά των ΕAAM & ΜΕΑ το αργότερο 
κάθε 5 ηµέρες και των ΑΕΑ κατόπιν συνεννόησης. Σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν 
συνεννόησης µε τον υπεύθυνο της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων της ΥΜ. 

Η ΥΜ θα παραδίδει στον ανάδοχο τα ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ κατάλληλα συσκευασµένα 
σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (παρ. 1.1.2.1 & 1.1.2.2 & 1.2.1 & 1.2.2 & 1.2.3, 1.2.4 & 
1.2.5 & 1.2.6 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 και τον κώδικα ADR. 
Ο ανάδοχος συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων της 
ΥΜ για τη συµπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης για τη συλλογή και 
µεταφορά ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παρ. 6.1 & 6.2, της ΚΥΑ 
Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο 
της διαχείρισης των παραγόµενων ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ της ΥΜ δύο (2) πιστοποιηµένα 
κατά ADR και ATP φορτηγά ψυγεία µεταφοράς. 

Τα Οχήµατα Μεταφοράς των παραγόµενων ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ πρέπει να πληρούν τους 
όρους και τις προδιαγραφές σύµφωνα µε το µε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παρ. 2.2.4 & 2.2.4.2 της 
ΚΥΑ Αριθµ. οικ.146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. Συγκεκριµένα, τα Οχήµατα Μεταφοράς 
των ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις: 

- Να είναι κατάλληλα και εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Π.∆. 104/1999, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της 
ΚΥΑ 19403 /1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται. 

- Να φέρουν κατάλληλη σήµανση, το διεθνές σήµα κινδύνου το οποίο να 
επιδεικνύεται σε εµφανές σηµείο. 

- Να είναι κατάλληλου µεγέθους σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. 

- Κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης 
≤8οC, να µη φέρουν µηχανισµό συµπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή µεταφορά, να 
µπορούν να πλένονται και να απολυµαίνονται εύκολα και να διαθέτουν 
διευκολύνσεις για την ατοµική προστασία του οδηγού και των χειριστών. 

- Να υπάρχει διάφραγµα µεταξύ της καµπίνας του οδηγού και του σώµατος του 
οχήµατος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε 
περίπτωση σύγκρουσης. 

- Να διαθέτουν κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη µη 
µετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του. 

- Να υπάρχει χωριστό διαµέρισµα για τον εξοπλισµό έκτακτης ανάγκης. 
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- Να διαθέτουν στρογγυλεµένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης 
υγρών διαρροών. 

- Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιµατισµό, εργαλεία και απολυµαντικό 
µαζί µε τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών. 

- Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων µε τις βάρδιες των µεταφορέων 
αποβλήτων. 

- Να µην χρησιµοποιούνται για µεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων. 

- Να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται µετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις 
εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονοµική 
κατάσταση, και να τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύµανσης κατά την 
αποµάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών. 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τα παρακάτω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά και 
να τα χορηγήσει σε περίπτωση που ζητηθούν: 

-  ∆ιαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - µεταφορά ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ, σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012, όπου πρέπει να 
περιλαµβάνονται οι περιφέρειες µέσα στις οποίες και δια των οποίων θα 
εκτελεστεί το έργο, σύµφωνα µε το άρθρο 19 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, 
ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

- Πιστοποιητικά ATP, όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης των ψυκτικών 
µηχανηµάτων των Οχηµάτων Μεταφοράς. 

- Έγγραφα, όπου θα αναγράφεται η συµµόρφωση των Οχηµάτων Μεταφοράς, 
σύµφωνα µε τους κανόνες ADR για τη σύννοµη οδική µεταφορά ΕAAM & ΜΕΑ-
ΑΕΑ. 

- Ο ανάδοχος πρέπει, για τη συλλογή και µεταφορά των ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ να είναι 
πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004. 

- Άδεια κυκλοφορίας των Οχηµάτων Μεταφοράς ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ όπου σαφώς να 
αναφέρεται η χρήση τους για µεταφορά ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ. 

- Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύµβασης, απαιτείται η προσκόµιση 
στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) Οχηµάτων Μεταφοράς ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ 
πιστοποιηµένα κατά ADR. 

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ 
στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο (2) κατ’ ελάχιστον αδειοδοτηµένα 
Οχήµατα Μεταφοράς, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ότι δέχεται να 
εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, 
ΦΕΚ 1537 Β/2012 και ότι θα διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό και τον 
απαιτούµενο εξοπλισµό για την εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της 
ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ1537 Β/2012. 

- Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του νοµίµου κατόχου της άδειας 
µεταφοράς στο αντικείµενο της µεταφοράς των ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ. 

- Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕAAM & 
ΜΕΑ-ΑΕΑ µε ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και 
κάλυψης ζηµιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ. Η ασφάλεια να καλύπτει 
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όλα τα στάδια διαχείρισης των ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ, από τη συλλογή µέχρι την 
αποτέφρωση ή αποστείρωσή τους και για το σύνολο της περιοχής εντός της 
οποίας δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

- Ασφαλιστήριο συµβόλαιο των δύο (2) Οχηµάτων Μεταφοράς, που θα εκτελέσουν 
το έργο της µεταφοράς των ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ. 

- Σε περίπτωση χρήσης των Οχηµάτων Μεταφοράς ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ και για 
µεταφορά ΑΕΑ, να αποδεικνύεται ή να τεκµηριώνεται ότι αυτό είναι σύµφωνο µε 
τις διατάξεις της ADR. 

- Σε περίπτωση που ο συµµετέχων πρόκειται να συνεργαστεί µε µεταφορική 
εταιρεία για την εκτέλεση του µέρους του έργου µεταφοράς των ΕAAM & ΜΕΑ-
ΑΕΑ, τότε απαιτείται να κατατεθεί και η µεταξύ τους σύµβαση. 

- Ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση αποδοχής των ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ 
της ΥΜ από τη µονάδα επεξεργασίας αυτών. Στη βεβαίωση θα πρέπει να 
αναγράφεται η µέθοδος επεξεργασίας, το είδος των ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ προς 
επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑAΜ 

Για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 της ΚΥΑ 
Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 και στο Υποπαράρτηµα Ι της ΚΥΑ 
24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

-H αποκοµιδή θα γίνεται µετά από συνεννόηση των υπευθύνων των Μονάδων Υγείας  µε 
τον ανάδοχο. 
-Στις Μ.Υ.,Κ.Υ.,Π.Ι.& Π.Π.Ι. η παραλαβή και ζύγιση των αποβλήτων θα γίνεται 
παρουσία της εκάστοτε Επιτροπής  θα συντάσσεται το σχετικό πρακτικό και 
θα δίδεται στην εταιρεία ώστε να επισυναφθεί µε το τιµολόγιο. 

Οι Μ.Υ. αρµοδιότητας τη 2ης Υ.Πε. είναι οι εξής: 
A/A 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1 K.Y Μεγάρων 34 
Τοπικό Ιατρείο 
Κορυδαλλού 

2 K.Y. Eλευσίνας  35 

 Τοπικό 
Ιατρείο 
Σχιστού 
Κορυδαλλού 

3 Π.Ι Αλεποχωρίου  36 
Τοπικό Ιατρείο 
ΚΟΠ 

4 Π.Ι Ασπροπύργου 37 
 Τοπικό 
Ιατρείο 
Νεάπολης  

5 Π.Ι Μάνδρας, 38 
ΠΕ∆Υ- ΜΥ  
Καµινίων   

6 Π.Ι Βιλλίων, 39 
Τοπικό Ιατρείο 
Παλαιάς 
Κοκκινιάς, 

7 ΙΑΚ Ζεφυρίου  40 
Τοπικό Ιατρείο 
Αγ. Ιωάννη 
Ρέντη 

8 ΠΕ∆Υ - ΜΥ Μεγάρων,   41 
ΠΕ∆Υ-ΜΥ 
Περάµατος 

9 Ιατρείο Νέας Περάµου, 42 
ΣΤΑθµός 
Προστασίας 
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Μάνας & 
Παιδιού  

10 ΠΕ∆Υ-ΜΥ Ελευσίνας,  43 
ΠΕ∆Υ-ΜΥ  Αγ. 
Σοφίας,    

11 Τοπικό Ιατρείο Μάνδρας,  44 
Τοπικό Ιατρείο 
Ταµπουρίων, 

12 ΠΕ∆Υ - ΜΥ Ασπροπύργου,  45 
Τοπικό Ιατρείο 
Κερατσινίου, 

13 Τοπικό Ιατρείο Ζεφυρίου,  46 
 Τοπικό 
Ιατρείο 
Αµφιάλης 

14 Τοπικό Ιατρείο Άνω Λιοσίων 47 
Παιδική 
Πολυκλινική 
Πειραιά   

15 Κ.Υ Περιστερίου  48 

ΠΕ∆Υ- ΜΥ 
Πειραιά, 
Τ.Οίκος 
Ναύτου 

16 ΙΑΚ Ιλίου,  49 
 ΠΕ∆Υ-ΜΥ 
∆ραπετσώνας 

17 ΠΕ∆Υ-ΜΥ Αιγάλεω,  50 
Τοπικό Ιατρείο 
Ευγενείας 
Χαραυγής 

18 Σταθµός Προστασίας Μάνας & Παιδιού (Λιούµη),  51 
ΠΕ∆Υ-ΜΥ  
Μοσχάτου 

19 ΠΕ∆Υ-ΜΥ Χαϊδαρίου,  52 K.Y.  Bάρης 

20 ΠΕ∆Υ-ΜΥ Περιστερίου ,    53 
Νήσος 
Σαλαµίνα   

21 Τοπικό Ιατρείο Κολοκυνθούς 54 
Κ.Υ.  
Σαλαµίνας  

22 Τοπικό Ιατρείο Νέας Ζωής 55 

ΠΕ∆Υ-ΜΥ 
Σαλαµίνας, 
Τοπικό Ιατρείο 
Αµπελακίων 

23 ΠΕ∆Υ- ΜΥ Ιλίου 56 Κ.Υ.  Γαλατά 

24 ΠΕ∆Υ-ΜΥ Αγ. Αναργύρων  57 
Π.Ι ∆ρυόπης, 
Π.Ι Καρατζά, 
Π.Ι Μεθάνων  

25  Ιατρεία Ανάκασας  58 Νήσος  Αίγινα 
26 Τοπικό Ιατρείο Ανθούπολης 59 Κ.Υ.  Αίγινας   
27 Τοπικό Ιατρείο Πετρούπολης 60 Π.Ι Μεσαγρού  

28 Ιατρεία Καµατερού  61 
Νήσος 
Αγκίστρι  

29 ΠΕ∆Υ- ΜΥ Αγίου Ιεροθέου 62 Π.Ι Αγκιστρίου  
30 Τοπικό Ιατρείο Ανθούπολης 63 Νήσος Ύδρα  
31 ΙΑΚ Περάµατος 64 Π.Π.Ι Ύδρας  
32 ΠΕ∆Υ- ΜΥ Νίκαιας,  65 Νήσος Πόρος  
33 Τοπικό Ιατρείο Αγίας Βαρβάρας 66 Π.Ι Πόρου  

    

 
                                                                                        Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 
 
 

  ΟΛΓΑ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονοµασία 
τράπεζας………………………………………………………………………………………………………. 
Κατάστηµα……………………………………………………………………………………………………………
…… 
(∆/νση, οδός- αριθµός, Τ.Κ, fax)                           
Ηµεροµηνία 
έκδοσης………………………………………………………………….………………………………….    
ΕΥΡΩ……………………………………………………………………………………………………………………
…. 
 
Προς: 
2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 
Θηβών 46-48, Πειραιάς, 185 43, Πειραιάς 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……         … ΕΥΡΩ………. 
 
-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………………….υπέρ της 
εταιρείας………………………………………………………………………………. 
∆/νση………………………………..µέχρι του ποσού των ……………………ΕΥΡΩ το οποίο 
καλύπτει το  5%της συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση από αυτήν 
των όρων της µε αριθµό …….……σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας για την 
προµήθεια/έργο…………………….(αρ. ∆ιακήρυξης………....) 
- Το παραπάνω πόσο τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή 
σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας.   
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά 
ισχύ. 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας.  
 

                                                                                                          Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 
 

  ΟΛΓΑ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
 

         ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στον Πειραιά , σήµερα  την ………….ηµέρα …………… 201…….…, µεταξύ των συµβαλλοµένων: 

αφενός του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά Θηβών 
46-48 (Α.Φ.Μ. ……………….., ∆.Ο.Υ……………,  όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ………………….., 
και αφετέρου της εταιρίας µε την επωνυµία …….………………. (Α.Φ.Μ. …………………, ∆.Ο.Υ. ………………..)  που εδρεύει στ…  
………………. (οδός ……………… αριθ. …,), όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... …………………….., η 
οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Ανάδοχος», συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα 
ακόλουθα: 

Α.  Την …………………,  διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισµός σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την 
ανάδειξη αναδόχου………………………, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. …………………… διακήρυξη αυτού. Το αποτέλεσµα του ανωτέρω 
διαγωνισµού κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την αριθµ. πρωτ…………………………. απόφαση της ∆ιοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & 
Αιγαίου.  

Β.  Μετά τα παραπάνω, η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου  όπως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Ανάδοχος, όπως 
αντιστοίχως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το εν λόγω έργο, σύµφωνα µε τους κατωτέρω 
αναφερόµενους όρους και συµφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑN ΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι ………………………………………………………………………………………… 

1.2. Οι εργασίες θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του 
διαγωνισµού και την από ......………...... τεχνική και οικονοµική  προσφορά του Αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους 
αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της 
νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.  

                                                       ΑΡΘΡΟ 3 

                               ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη 
(συµπεριλαµβανόµενων και των παραρτηµάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που 
θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά 
παρακάτω: 
Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν 
αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης. 

Σε περίπτωση έκπτωσης προµηθευτή, η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο 
του έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

             ΑΡΘΡΟ 4 

                            Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο «Ανάδοχος» κατέθεσε την αριθµ………………………………….εγγυητική επιστολή 
της…………………………………………………..ποσού……………………………….που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής 
αξίας, προ Φ.Π.Α.,  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα παραµείνει σε ισχύ µέχρι την οριστική παραλαβή 
του έργου και την πληρωµή του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 5 

4.1. Προϋπολογισµός  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  ……………………..€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη για την πληρωµή του αναδόχου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου . 

4.2. Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά πληρωµής  

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά - µε την εξόφληση του 100% της µηνιαίας συµβατικής αξίας µετά την κατάθεση 
πρακτικού παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας και µετά την έκδοση των 
τιµολογίων του ιδίου, και αφού προσκοµισθούν στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 του Π.∆. 
118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007): 
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Α.  Πρακτικό καλής  εκτέλεσης εργασιών. 
Β. Τιµολόγιο του Αναδόχου θεωρηµένο από την ∆.Ο.Υ.  
 
4.3. Κρατήσεις  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις. 
Παρακρατείται φόρος 8% (Ν. 2198/94), ανεξαρτήτως του εάν η δαπάνη βαρύνει τον Π∆Ε ή τον Τακτικό Προϋπολογισµό. 
                          ΑΡΘΡΟ 6  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για ένα έτος. Η 2η ΥΠΕ έχει δικαίωµα µονοµερώς, να τροποποιήσει τις 
Μ.Υ., µε αντίστοιχη µείωση της οικονοµικής της υποχρέωσης έναντι του αναδόχου, χωρίς αυτός να µπορεί να προβάλει καµία αξίωση 
έναντι του ∆ηµοσίου ή σε περίπτωση κατάργησης της 2ης Υ.ΠΕ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα µονοµερώς να παρατείνει την διάρκεια της σύµβασης για δύο ακόµη µήνες, 
χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο ανάδοχος και η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις 
µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα  Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια του Πειραιά, σύµφωνα µε την 
κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των 
συµβαλλοµένων, αντί στα ∆ικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους 
συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά 
τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που 
απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου. 
Προσωπικό 
Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο 
από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας 
περί υγείας και ασφάλισης των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από 
την κείµενη νοµοθεσία. 

Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες 
µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στη 
2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ.       διακήρυξης του διενεργηθέντος 
διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Π.∆. 118/2007, Ν. 2286/1995, 
άρθρα 79 - 85 Ν. 2362/1995 κ.λ.π.). Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωµάτων της 2ης ΥΠΕ 
Πειραιώς & Αιγαίου, που απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας 
νοµοθεσίας. 

 Όλοι οι όροι της παρούσας συµφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών µπορεί να γίνει µόνον εγγράφως, σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µετά από προηγούµενη σχετική απόφαση της ∆ιοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου.  

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όµοια αντίγραφα, τα οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν 
από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων η 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΙΑΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                           ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

                                                                                                                 Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 

 

                                                                                           ΟΛΓΑ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ 


