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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

Επεξεργασία του συνόλου των Επικίνδυνων 
Ιατρικών Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του 
Γ. Νοσοκομείου ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ» σε Μονάδες 
Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων και 
Επεξεργασία τους 

 

 
 



 
 
 
 
Διακήρυξη Αριθμ. ……………. 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Έχοντας υπόψη: 
 
1. Του N. 2286/1995 (ΦΕΚ. 19/Α/19.01.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου 

Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28.09.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 

Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 

2. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων 

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

3. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

4. Των άρθρων 22 και 34 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010) 

«Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

5. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 

την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 

6. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο 

σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 

7. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις». 



8. Του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/02-11-2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις». 

9. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που 

αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015». 

10. 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 Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας 

της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 

χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις». 

11. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 

60/07», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

12. Tου Ν.3846/2010 άρθρο 24 για καταχωρημένες τιμές στο παρατηρητήριο 
τιμών και του Ν.3984/2011 Άρθρο 66 Παρ.28 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 
13. Το Ν.4281/2014 μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

14. Το Ν.4250/2014 διοικητικές απλουστεύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, 

νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

15. Η υπ΄αρ. 5804/24-11-14 K.Y.A (ΦΕΚ 3261 Β/4-12-2014) έγκριση 

προγράμματος  του ΠΠΥΥ 2014 του Γ.Ν.Χίου. 

16. Η υπ΄αρ. 1974/17-4-2014 (ΦΕΚ 3693 Β/31-12-2014) απόφαση του 

Υφυπουργού Υγείας  με την οποία εξουσιοδοτούνται οι Διοικητές των 

Υγειονομικών Περιφερειών να καθορίσουν τον φορέα διενέργειας.  

17. Το υπ΄αρ.16421/4-5-2015 έγγραφο της ΔΥΠΕ με θέμα << Ορισμός του 

Γ.Ν. Χίου ως Φορέα Υλοποίησης διαγωνισμών από το ΠΠΥΥ 2014.  

18.Την υπ’ αρ. 10/28-5-2015  απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Χίου για έγκριση 

διενέργειας διαγωνισμών. 



19.Την υπ’ αρ. 441/16-7-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Χίου για 

συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 

20. Την από 7-8-2015 διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών. 

21. Την υπ΄αρ.14/27-8-2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χίου 

για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

22.Την με αρ.72/3-2-2016 συνεδρίαση της  Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών . 

    23. Την υπ’ αρ.7/17-3-2016 απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Χίου για διενέργεια του  
    διαγωνισμού με σύντμηση προθεσμιών. 

 
 
 
 
                                       ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

1. Ανοικτό Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη 

αναδόχου που θα αναλάβει την επεξεργασία του συνόλου των Επικίνδυνων 

Ιατρικών Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του Γ. Νοσοκομείου ΧΙΟΥ 

«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ» σε Μονάδες Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων και 

Επεξεργασία τους για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για χρονικό 

διάστημα ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού 14.999,62 ευρώ με ΦΠΑ, με 

κριτήριο αξιολόγησης τη Χαμηλότερη Τιμή, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη.   
2. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
3. Ο συμμετέχων φορέας για την επεξεργασία των ιατρικών αποβλήτων 
δύναται να συνεργαστεί με εταιρεία για την μεταφορά  νοσοκομειακών 
αποβλήτων για την εκτέλεση μέρους του έργου. Σε αυτήν την περίπτωση  
απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης. 
4. Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού 
Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, 
μέχρι την 5 ΜΑΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ , και  ώρα 14.00 μ.μ. σε περίπτωση που 
οι προσφορές περιέλθουν μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα το Γ.Ν. 
Χίου δεν θα δεχτεί καμία από αυτές και δεν φέρει καμία ευθύνη. 
5. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 6 ΜΑΙΟΥ ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και  ώρα 
10.00 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού με αρ.πρωτ.148/1-4-16 που έχει συγκροτηθεί ειδικά για το 
σκοπό αυτό με σχετική Πράξη Διοικητού του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3580/2007 και Π.Δ. 118/07.  
6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 
7. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, 
όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 8:00 με 14:00 και στο τηλέφωνο 
2271350106/2271350258 (κα Παγούδη Βάσω)   



8. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι 
 η Ανάδειξη Αναδόχου για την επεξεργασία του συνόλου των 
Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του 
Νοσοκομείου σε Μονάδες Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων και 
Επεξεργασία τους για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η Χαμηλότερη Τιμή. 
 Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την απαιτούμενη 
προμήθεια ορίζονται στο μέρος Β’ Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 
 
Φορέας Διενέργειας – Διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το Γενικό 
Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» 
 
Διεύθυνση έδρας, Έλενας Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ 
Τηλέφωνο  2271350106/2271350258  fax . 2271044311 
Αρμόδιος υπάλληλος : ΠΑΓΟΥΔΗ ΒΑΣΩ 
 
 
Στοιχεία της σύμβασης 
 
1. Σύμβαση : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών για την προκηρυσσόμενη προμήθεια.  
2. Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».  
3. Προμηθευτής : Ο προκρινόμενος του διαγωνισμού που θα κληθεί να 

υπογράψει  την σύμβαση και να εκτελέσει  την προμήθεια. 
4. Συμβατικά τεύχη : το τεύχος της σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διενέργειας 

με τον Προμηθευτή και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την 
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. 
5. 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 που θα υποβληθούν θα είναι 
υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

6. Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα 
τεύχη  του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

7. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται σε 14.999,62€  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για διάστημα εννέα μηνών. 

8. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι 
λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής 
και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την 
σύμβαση που θα υπογραφεί με τους προμηθευτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην επίσημη 
ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων, Διευκρινίσεων – 
Συμπληρωματικών Πληροφοριών 

Προς δημοσίευση έχει αποσταλεί η Αναλυτική Διακήρυξης μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.xioshosp.gr γίνεται η διάθεση του 
ηλεκτρονικού αρχείου της .  
 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρείς (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 παρόντος. 
 Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
 Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον 
φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών 
του διαγωνισμού και συγκεκριμένα  του Γενικού Νοσοκομείου Xίου 
«Σκυλίτσειο» και θα ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού. 
 Οι διευκρινίσεις θα εκδίδονται με απόφαση μετά από σχετικό πρακτικό 
– εισήγηση επί των διευκρινίσεων της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού.  
 Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η 
ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. 
 Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή 
συμβούλου ή στελέχους διοίκησης του Φορέα Διενέργειας.  
 Ο Φορέας Διενέργειας, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις 
ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την 
ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω 
του Web site. 



 Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το 
περιεχόμενο της διακήρυξης. 
 Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, 
διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των 
προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα Συμμετοχής  
1.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.  

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.  

(γ)  Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
 
 Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να 
προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν 
εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να 
προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό. 
 Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών 
προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των 
πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007). 
 
 Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά 
όλες τις προαναφερθείσες στα (α) , (β) και (γ) κατηγορίες.  
 
 Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν 
υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν την προσφορά τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 6. Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής  
6.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά 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.Δ. 118/2007 και ειδικότερα:  
 
Α. Έλληνες Πολίτες και Β. Αλλοδαποί  
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς 



ΦΠΑ και σύμφωνα με τον Ν.4281/2014 

2.  Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια 
αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

3.  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 3.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
 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/ΔΕΥ 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 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.Δ. 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 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 ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία 
διενέργειας  του  διαγωνισμού. 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην 
περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, 
δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η 
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης. 
 
 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα 
και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1.6.1 της παρούσας διακήρυξης 
(πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.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 ή τμήμα της 
προκηρυσσόμενης προμήθειας. 
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 

    3.3  
Εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά τμήμα της 
προμήθειας 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται: 
1. Το τμήμα της σύμβασης, που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 
υπεργολαβικά σε τρίτους. 
2. Οι υπεργολάβοι στους οποίους ο προσφέρων προτίθεται να 
αναθέσει υπεργολαβικά τμήμα της σύμβασης 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, των παραπάνω αναφερομένων υπεργολάβων ότι 
αποδέχονται την παραπάνω ανάθεση. 



 
3.4 

 
 

 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει , για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται από την διακήρυξη σύμφωνα με τα 
άρθρα 8 και 8α του Π.Δ 118/2007, κατά το στάδιο της κατακύρωσης , 
σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του 
υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. 
Συγκεκριμένα  θα αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση τα ακόλουθα: 
1.      -  Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
          -  Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό      
επαγγελματικό παράπτωμα 

- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 
σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 
- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από 
τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

2.   Ότι θα προσκομίσει δείγμα των προσφερόμενων υλικών (όπου 
απαιτείται), εφόσον του ζητηθεί. 
3.     Ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη 
διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝISO…..ή 
ισοδύναμο. 

 
3.5             

 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 
όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού 
προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 
 

  
 
Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων  
Α. Έλληνες πολίτες και  
Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως.  
Διευκρινίζεται 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

 Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των 
ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, 
Συγκεκριμένα: 
 
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια 
αρχή. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει 
στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 



 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. ή πρακτικό απόφασης διαχειριστή περί 
εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο 
πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά  
 
2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή 
Ε.Ε.): 
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού 
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 
τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 
Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, 
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 η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο 
πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται 
τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό 
όρο. 

 

Δ. Συνεταιρισμοί  
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.   Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως 
ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, Β και Γ.  

 Διευκρινίζεται ότι : 
 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο 
έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  
 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 
απ’ αυτόν. 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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.   Δήλωση 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 του Φορέα Διενέργειας και το 
πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 



 

 
 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον 
διαγωνισμό.  
 
ΣΤ. 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 7. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
 
 Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/2007 που 
ζητούνται από την διακήρυξη, οι δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 
118/2007 καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και 
στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης( ΜΕΡΟΣ Β΄).  
 
ΑΡΘΡΟ 8. Δικαιολογητικά για την κατακύρωση 
 
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων  στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από 
σχετική πρόσκληση, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 
παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:  
 
Α. Οι Έλληνες Πολίτες. 
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα Ποινικού  Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : 
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998,σελ. 1). 
2) 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). 
3) 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). 
4) 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). 
5) υπεξαίρεση 
6) εκβίαση  
7) πλαστογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 
του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας  
 
 Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για 
τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη 
βεβαίωση.  
 

2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  

2.1.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : 
 
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.2.  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). 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

 Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά 
όλους τους απασχολούμενους  με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  στην επιχείρησή 
του  (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής 
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση 
του συμμετέχοντος, προσκομίζονται   
i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, 
θεωρημένη από αρμόδια αρχή και   
ii) ii) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 



υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται 
μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 

2.3.  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 φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

2.4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 
 

 
Β. Οι Αλλοδαποί. 
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 Απόσπασμα Ποινικού  Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για : 
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998,σελ. 1). 
2) 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). 
3) 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). 
4) 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). 
5) υπεξαίρεση 
6) εκβίαση  
7) πλαστογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 
του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 



δραστηριότητας  
 
 Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για 
τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη 
βεβαίωση.  
 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  

2.1.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : 
 
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.2.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής 
της Χώρας εγκατάστασής τους, 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). 
 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

 Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται   

 α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, 
θεωρημένη από αρμόδια αρχή και 

 β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η 
επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 
είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με 
τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 

2.3.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής 
της Χώρας εγκατάστασής τους,  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 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.4.  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 εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί 
κατακύρωσης.  

 
 Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
 

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998,σελ. 1). 

2. 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). 

3. 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). 

4. 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). 

5. υπεξαίρεση 
6. εκβίαση  
7. πλαστογραφία 
8. ψευδορκία 
9. δωροδοκία 
10. δόλια χρεοκοπία  
11. Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 

του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας  

Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για 
τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη 
βεβαίωση.  
 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου  ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: 
φυσικά πρόσωπα 
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
Πρόεδρος και  Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
 

2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  



 

2.1.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος :  
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

2.2.   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 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) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).  

 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά 
στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα 
στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από 
το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 
εκκαθάριση. Σημειωτέον ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1190 έχουν καταργηθεί 
με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-
2007) 

 Σύμφωνα μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-
8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει 
στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της.    
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 (άρθρο 6 
παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).   

2.3.  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).  
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

 Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους είναι  ασφαλισμένοι  οι με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  
απασχολούμενοι  στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα 
αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης 
κ.λ.π.), τα εξής:  

 i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:  

 α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, 
θεωρημένη από αρμόδια αρχή και  



 β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του 
εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. 

 ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  

 α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, 
θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νομικό 
πρόσωπο και  

 β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της 
χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί 
φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.   
 Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου.  

2.4.  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 φορολογικές τους 
υποχρεώσεις. 
 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 
 
 

   
 
  
 
Δ. Οι Συνεταιρισμοί 
 

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης, ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:  
 
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998,σελ. 1). 
2) 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). 
3) 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). 
4) 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). 
5) υπεξαίρεση 
6) εκβίαση  
7) πλαστογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11) Παράβαση των άρθρων  
           α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και  

 β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας  

Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για 
τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη 
βεβαίωση.  
 

2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος :   
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα 
εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάσταση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις ανωτέρω 
καταστάσεις ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση.  
 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν έγγραφη ειδοποίηση περί κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) 
 
 

 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). 
 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 
 Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα 
εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάσταση.  
 

 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 φορολογικές τους 
υποχρεώσεις. 
 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα 
εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάσταση 

 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 

 
Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
 

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007).  
 

 Η ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν 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 ή κοινοπραξίας. 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προμηθευτή, 
που συμμετέχει στην ένωση. 

  

 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρο.  Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 
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 το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 
με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 



Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να 
προτείνουν αντικαταστάτη.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του 
Φορέα Διενέργειας. 
 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9. Επιπλέον στοιχεία προσωπικής κατάστασης συμμετεχόντων. 
 
1. Τα αναφερόμενα ανωτέρω επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες 
δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΧ Β΄ του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει 
τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα. 
2. 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 της παρούσης, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 
 

 Εφόσον πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό από ένορκη βεβαίωση του 
υπόχρεου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, 
δύναται να αντικατασταθεί αυτή με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στη οποία 
είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 

 Εφόσον πρόκειται για μη διεθνή διαγωνισμό, από υπεύθυνη δήλωση 
του προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

 Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 
ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 
δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. 
 
3. Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς 
την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να 
απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που 
θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των 
προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή 
προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, ο Φορέας Διενέργειας 
μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά 
αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά 
πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών 
επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 
 



 
 
ΑΡΘΡΟ 10.  Επιπλέον δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση 

 για τις Τεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις του 
Ανάδοχου  

 

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

1.  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1.1.  Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986,  
 στην οποία θα δηλώνεται: 
 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα 
 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 
 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

1.2.  Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.  
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον 
ίση του ετήσιου προϋπολογισμού του παρόντος διαγωνισμού . 

2.  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

2.1.  Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO … ή ισοδύναμο. 

 
 Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 
    ΑΡΘΡΟ 11. Πρόσθετοι Όροι 
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  
2. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 
έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  Για τους προμηθευτές 
που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή 
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου 
της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 
3. Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα 
απορριφθεί. 
Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα υποβάλλονται σε δύο (2) 
αντίγραφα, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα. 
  
ΑΡΘΡΟ 12.  Υποβολή Προσφορών 
 Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να 
υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η 



κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).  
 
Οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές, θα πρέπει να είναι 
συμπληρωμένες σύμφωνα με τους πίνακες της παρούσας διακήρυξης 
και σε ηλεκτρονική μορφή (όρος απαράβατος). 
 

 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο και 
σε ηλεκτρονική μορφή (CD) με οποιοδήποτε τρόπο στο γραφείο Προμηθειών 
του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», όπου θα παραλαμβάνονται, 
μέχρι την 5η Μαΐου και ώρα 14.00 μ. μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
11 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να 
βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που 
αποτελείται από τρεις επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους (με τα 
αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και 
Οικονομικής) με την ένδειξη:  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Επεξεργασία του συνόλου των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων από τον 

ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου σε Μονάδες Επεξεργασίας Ιατρικών 

Αποβλήτων και Επεξεργασία τους (ΑΡ. ΔΙΑΚ.: ……../…-…-……) 
Επίσης στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης.  

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Τα στοιχεία του αποστολέα.  
 

I. Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας) 
 

II. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα 
τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους 
φακέλους ως εξής: 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ Α  με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Περιλαμβάνει: 
 α) δικαιολογητικά, 
 β) εγγύηση συμμετοχής  
ΦΑΚΕΛΟΣ Β  με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Περιλαμβάνει: 
τεχνικά στοιχεία προσφοράς  
1. Η τεχνική προσφορά, 
α) σε ηλεκτρονική μορφή CD ή DVD 



β) σε έντυπη μορφή εις διπλούν, η οποία θα είναι εκτύπωση του αρχείου 
που περιέχεται στο CD ή DVD, στην οποία θα αποτυπώνεται ακριβώς το 
περιεχόμενο του παραπάνω αρχείου, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε 
κάθε σελίδα. 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής επιφέρει 
ποινή απόρριψης. 
 

Περιγραφή έργου:  

 

Επεξεργασία του συνόλου των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων από τον 

ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου σε Μονάδες Επεξεργασίας Ιατρικών 

Αποβλήτων και Επεξεργασία τους 

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β  ́, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
2. Παρουσίαση της φυσιογνωμίας (PROFILE) του συμμετέχοντος στον 
διαγωνισμό για την διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας. 
3. Καταστατικό ή ΦΕΚ Σύστασης και τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο 
χρόνος λειτουργίας και το αντικείμενο εργασιών του προσφέροντος. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.  Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού κατά την διαδικασία 
τεχνικής αξιολόγησης δύναται να καλέσει τους προσφέροντες να 
συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να 
παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις. Οι προσφέροντες υποχρεούνται, στη 
περίπτωση αυτή, να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες, διευκρινήσεις ή 
συμπληρώσεις που θα τους ζητηθούν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
που η επιτροπή κατά περίπτωση θα προσδιορίζει. 
Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο αυτό δεν μπορεί να 
περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. 
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς. 
α) σε ηλεκτρονική μορφή CD ή DVD 
β) σε έντυπη μορφή εις διπλούν, η οποία θα είναι εκτύπωση του αρχείου 
που περιέχεται στο CD ή DVD, στην οποία θα αποτυπώνεται ακριβώς το 
περιεχόμενο του παραπάνω αρχείου, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε 
κάθε σελίδα. 



Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής επιφέρει 
ποινή απόρριψης. Η οικονομική προσφορά, επί ποινή απόρριψης, θα είναι 
πλήρης και αναλυτική (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ). 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να 
συνοδεύεται με ανάλυση προσφοράς για την κάθε μία από τις 
κατηγορίες ΕΑΥΜ  βάση Π.Τ. Αποβλήτων ΕΠΥ ΥΥΚΑ κατά τον κάτωθι 
πίνακα: 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
(ΕΑΑΜ) 

(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ) 
 

[(0,7 €* (0,5 Kg*90%) *(ΑΡΙΘΜΟ 
ΚΛΙΝΩΝ*ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΛΥΨΗΣ)]*ΗΜΕΡΕΣ 
(για εννέα μήνες, 270 ημέρες) 

+ Φ.Π.Α. 23% ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΜΕΑ) 
ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΕΑ) 

(ΑΠΟΤΕΦΡΩΝΟΝΤΑΙ) 
 

[(1,7 €* (0,5 Kg*10%) *(ΑΡΙΘΜΟ 
ΚΛΙΝΩΝ*ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΛΥΨΗΣ)]*ΗΜΕΡΕΣ 
(για εννέα μήνες, 270 ημέρες) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 

14.999,62€ 

 
1. Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε EURO,  και θα αναγράφεται 
αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί 
διαφοροποίηση μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 
2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, και ο Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 
3. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό. 
4. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παράταση αυτής. Αποκλείεται 
οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε 
αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των εργασιών που θα 
πραγματοποιήσει βάσει των τιμών προσφοράς του. Σε περίπτωση που στη 
προσφορά τεθεί όρος αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, 
θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη.  
7. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα 
του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το 
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.  
8. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, 
ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Εξ' άλλου με την υποβολή 
της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως 
ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της 
προμήθειας, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσεως ειδών και ότι έχουν 
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.  



9. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του 
άρθρου 15 παρ. 2  περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και 
δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  
10. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη.  
11. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως 
συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η 
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 
12. Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 
διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
13. Εναλλακτικές προσφορές για την προς προμήθεια υπηρεσία δεν γίνονται 
δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
14. Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε 
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
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. 
 
 
 
 
 Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα 
υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής    Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο 
 
Τεχνική Προσφορά  Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) 

Αντίγραφο   και ένα(1) Αντίγραφο σε 
ηλεκτρονική μορφή ( CD ή DVD ) 

 
Οικονομική Προσφορά  Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) 

Αντίγραφο και ένα(1) Αντίγραφο σε 
ηλεκτρονική μορφή ( CD ή DVD ) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13.   Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε 
αριθμητικώς και ολογράφως (στην έντυπη προσφορά). 
2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



4. Το τίμημα της προσφοράς θα δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ. Στην τιμή θα 
περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο οποίος  βαρύνει τον Φορέα 
Διενέργειας.  
5. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος 
ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα 
πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 
6. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής: 
Α) Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ 
Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 
Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ  
Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 
7. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
8. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της 
συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για τον Φορέα 
Διενέργειας αποτέλεσμα.  
9. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
10. Σε περίπτωση μείωσης τιμών ο προμηθευτής που θα επιλεγεί είναι 
υποχρεωμένος να το αναφέρει στον  Αναθέτοντα  κατά την κατακύρωση του 
διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών 
και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 
11. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του 
προσφερόμενου είδους, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική 
προσφορά, και όχι χωριστά στις τιμές των διαφόρων μερών, από τα οποία 
ενδεχομένως αποτελείται το προσφερόμενο είδος προμήθειας.  
12. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες 
που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά 
προσφέρονται δωρεάν. 
13. Ο Φορέας Διενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων 
τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 
προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά 
και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο του Φορέα Διενέργειας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 14. Η Ισχύς των Προσφορών 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες 
από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές 
μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως 
τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
4. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από 
τον Φορέα Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
παραπάνω οριζόμενο. 
5. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, ο Φορέας 
Διενέργειας μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης θα  απευθύνει 
σχετικό έγγραφο αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο σε πέντε (5) 



ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους, εάν αποδέχονται την 
παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να 
απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που 
αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις 
συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  παρατάσεις. 
6. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 
ματαιώνονται, εκτός εάν ο Φορέας Διενέργειας κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, 
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
7. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί 
η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου 
ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων του Φορέα Διενέργειας, που 
αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 15. Εγγύηση Συμμετοχής 
1.  Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής (Σύμφωνα με το Υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι), της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού των προσφερομένων ειδών του παρόντος 
διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  
2.  Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά 
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το 
δικαίωμα. 
3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα. 
4. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 
5. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Προμηθευτές, στον οποίο θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη 
σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, 
που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, 
οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. 
6. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον 
μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν 
που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες 



ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 
7. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
8. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε 
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων 
ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον προμηθευτή, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 
 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή 
συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.   
2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των 
συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων 
των προσφορών που κατατέθηκαν. 
3. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν 
κωλύει το άνοιγμα  της αντίστοιχης Προσφοράς.   
4. Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει σε δύο στάδια  αποσφραγίζοντας 
πρώτα τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές και σε επόμενο στάδιο  
τις οικονομικές προσφορές καταθέτοντας σε κάθε στάδιο πρακτικό 
αξιολόγησης στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 
     Ανακοίνωση της κατακύρωσης στους προμηθευτές και πρόσκλησή τους 
εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψουν τις συμβάσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. Απόρριψη προσφορών 
  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 
1. είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή 

στοιχεία ή/και αιρέσεις,  
2. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που 

κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με 
αντιπροσφορά, 

3. αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους 
τμήματα της προμήθειας, 

4. δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
σχετικά κεφάλαια της παρούσας, 

5. δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται 
από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

6. δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει 
τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, 

7. η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας 
διακήρυξης, 

8. η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 
52 του π.δ. 60/2007,  



9. ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

10. παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 

11. δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της 
παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 18. Ενστάσεις –Προσφυγές 
 
 Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. 
  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή 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, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων 
προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 
και 8α του Π.Δ. 118/2007. 
  Η ένσταση απευθύνεται στον Φορέα Διενέργειας και κατατίθεται 
εγγράφως, ως εξής: 
 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισμό της 
προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Φορέα Διενέργειας) εκδίδει την 
σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού. 
 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Φορέα Διενέργειας που 
αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή 
την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου 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 κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο και η σχετική απόφαση του Φορέα Διενέργειας εκδίδεται μετά από 
γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο 
διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, 
εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 
 Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 
ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης του Φορέα Διενέργειας. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Φορέα Διενέργειας) εκδίδει την 



σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 
λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 
 Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής 
απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών 
των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 
(3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση 
της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η 
ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 
υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο 
(Φορέα Διενέργειας) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα 
(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο 
υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί 
της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας, το ύψος του οποίου δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε 
χιλιάδων (5.000)  ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 
καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε 
αιτία’’). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί 
να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 
του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005). 
  Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση του Φορέα Διεξαγωγής του διαγωνισμού (νοσοκομείο). 
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την 
κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από τον Φορέα Διενέργειας, με 
φροντίδα τους. 
  Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του 
Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από τον Φορέα Διενέργειας. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει ο Φορέας Διενέργειας, ύστερα από γνωμοδότηση 
τoυ αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εv λόγω απόφαση δεν επιδέχεται 
προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
  Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 
 
ΑΡΘΡΟ 19. Κρίσεις – Αποτελέσματα 
 
Α. Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  
  Ο Φορέας Διενέργειας δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός 
της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να 
αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Ο Φορέας Διενέργειας επίσης 
δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, 
είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.  
 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη: 



 Η τιμή 
 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης και τα σχετικά απαιτούμενα δείγματα. 
 Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 
υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του 
Δημόσιου Τομέα. 
 Η ειδική εμπειρία, η ικανότητα και τα παρεχόμενα από τον προμηθευτή 
εχέγγυα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 
 Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει 
ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. 
 Επίσης, ο Φορέας Διενέργειας διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική 
κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
γ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και 
ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.  
(δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 
στ. 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 παρόντος. 
ζ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής 
περιπτώσεις: 
i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην 
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την 
οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό. 
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την 
ματαίωση. 
 
 Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 20 (παρ.2,α) του ΠΔ 118 και στις από άποψη 
περιεχομένου αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.  
 Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός 
μειοδότης επιλέγεται αυτός που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού 
κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  
(ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β) 
 Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη προμήθεια κατακυρωθεί σε 
ένωση, ο Φορέας Διενέργειας δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει 
κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως 
διαμορφουμένου αναλόγως. 
 Σε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται 
αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 
τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να 



επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και 
επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά (Αρθρο 21 παρ. η Π.Δ.118/2007) 
 Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι 
παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση 
της τιμής.  
 Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει 
την χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου 
Διατάγματος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις αυτές, η κατακύρωση 
γίνεται στον προμηθευτή με  την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε 
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την  αμέσως επόμενη χαμηλότερη 
τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 
αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  
του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, 
εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της 
παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η 
εγγύηση συμμετοχής του ανάδοχου. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η 
εγγύηση συμμετοχής του ανάδοχου, εφόσον από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα 
ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του 
άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 

Β. 1. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωvισμoύ είναι η χαμηλότερη τιμή . Η αξιολόγηση των προσφορών θα 
γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.  

2. Για την επιλογή της προσφοράς με χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνον οι 
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους 
λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του 
προμηθευτή αποτελεί στοιχείο που συνεκτιμάται.  

3. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της 
Επιτροπής του διαγωνισμού. 

4. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσας διακήρυξης,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

5. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ή (εφόσον 
ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8α του ιδίου Π.Δ/τος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που 
προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερης τιμής προσφορά. Σε 
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 



έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν 
κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται.  

6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή 
ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 
του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης 
ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 
6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ 
της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκο-
μείου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του 
Νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα 
στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων του άρθρου 8α.του Π.Δ. 118/2007. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20. Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις 
 
1. Η Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  

προμήθειας από την προκηρυχθείσα μέχρι  ποσοστού  15%  και  
μικρότερης ποσοτικά από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, 
εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό  προϋπολογισθείσας  αξίας  από  
100.001 Ευρώ  και  άνω  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  

2. Για   κατακύρωση  μέρους   της   προκηρυχθείσας προμήθειας  κάτω του 
καθοριζομένου από την Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη 
αποδοχή του προμηθευτού. 

3. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας προμήθειας μπορεί να 
μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

4. Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από τον φορέα διενέργειας του 
διαγωνισμού μετά από εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού και  ανακοινώνεται εγγράφως  στον ανακηρυχθέντα 
προμηθευτή και στους συμμετέχοντες. Μετά την ανακοίνωση της 
Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής 
προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή 
παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ (Σχέδιο Σύμβασης), η οποία ρυθμίζει όλες 
τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 

5. Μεταξύ του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού και του προμηθευτού στον 
οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε η προμήθεια, 
υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

6. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτού, 
όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει 
όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  



7. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 
στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

8. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την 
διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως 
που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα 
της διαδικασίας ή της σύμβασης. Οι όροι της σύμβασης οφείλουν να 
αντανακλούν την απόφαση ένταξης, τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη 
δημοπράτησης.   

9. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα 
παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / 
αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά 
σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και 
Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

10. Κανένας από τους  υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την 
προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την 
Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα:  

(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.  
(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του φορέα διενέργειας του 

διαγωνισμού, της Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη 
διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.  

11. Ειδικότερα, ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού καταρτίζει τη σχετική 
Σύμβαση, ο δε υποψήφιος προμηθευτής καλείται να υπογράψει τη 
Σύμβαση μέσα σε 10 μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας αντίστοιχα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της 
Σύμβασης.   

12. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν 
παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία 
ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που 
προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της 
Φορέα Διενέργειας η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική 
ενέργεια. Η Φορέα Διενέργειας στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο 
επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια 
διαδικασία. Ο έκπτωτος προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει 
κάθε ζημία που προξένησε στον Φορέα Διενέργειας εξαιτίας της αρνήσεως 
του να υπογράψει τη Σύμβαση. 

13. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα 
κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της 
Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται 
στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον 
εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο 
χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της Εγγυητικής 
Συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

14. Ο προμηθευτής στον οποίο θα του κατακυρωθεί  ο διαγωνισμός είναι 
υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της, η οποία 
καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της 
προμήθειας που θα του κατακυρωθεί χωρίς Φ.Π.Α., με απεριόριστο 
χρόνο ισχύος. Αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και 



ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και ύστερα από την 
εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

15. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά 
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - 
μελών αυτό το δικαίωμα. 

16. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 
μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

17. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.  

18. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων 
προϋποθέσεων της § 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 118/2007 τα ακόλουθα: 

α) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την εν λόγω προς ανάθεση 
προμήθεια και  

β) την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης  
19. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 
μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  

20. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται 
με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον  προμηθευτή.  

21. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, 
προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 

22. Η σύμβαση θα ισχύει για  εννέα μήνες, με δυνατότητα τρίμηνης 
παράτασης μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

23. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, 
χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται 
στη διακήρυξη. 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21.  Πληρωμή – Κρατήσεις 
 
1. Η πληρωμή του προμηθευτού θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του 

φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε 
εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Τα αναγκαία 
δικαιολογητικά πληρωμής που πρέπει να προσκομίσει ο προμηθευτής 
είναι μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν 
από τον ενδιαφερόμενο: 

α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για τον αντίστοιχο μήνα. Η 
έκδοση των τιμολογίων δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου ποιοτικής παραλαβής.  

β) Πρωτόκολλο ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών για το χρονικό διάστημα 
που ζητείται η πληρωμή, από αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.  

γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

2. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το προσωπικό που απασχολήθηκε, ότι ο 
Ανάδοχος έχει εκπληρώσει απέναντί τους όλες τις υποχρεώσεις του και 
την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια 



υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθ.35 του ΠΔ 118/07 και 7 του 
Ν.2286/95 και λοιπές ρυθμίσεις). 

3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το 
Νοσοκομείο. Κατά την εξόφληση του τιμολογίου, γίνεται προείσπραξη 
φόρου ποσοστού 8%. 

4. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου 
πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5-6-2003) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους. 

5. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και 
κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο 
βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν 
θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων 
παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά 
κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και 
λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 
επί του τιμήματος των ειδών. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι 
ακόλουθες. i) Yπέρ Μ.Τ.Π.Υ.(Μετοχικού Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων άρθρο 
22 ΠΔ 422/1981):1,50% v)Υπέρ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (άρθρο 8 παρ.3 Ν 2430/1996);3,50% ii)Υπέρ Οργανισμών 
Ψυχικής Υγείας (Δ.Υ.6 α) Γ.Π/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α.):2% iii)Κράτηση 
Ν.3580/2007 για αντιμετώπιση των άμεσων λειτουργικών αναγκών του 
Νοσοκομείου:2%0.Επί του ποσού των τεσσάρων πρώτων κρατήσεων του 
προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%πλέον 
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%,υπολογιζομένου επί του τέλους 
χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν.187/1943).Κατά την πληρωμή του τιμήματος των 
ειδών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/1994 
φόρος εισοδήματος .  

6. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής 
προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της 
κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας 
που  έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική 
Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην 
περιγραφή αυτή. 

7. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς 
τον φορέα διενέργειας κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός 
ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project 
leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα 
μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά 
το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας. Ο 
Φορέας Διενέργειας δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα 
καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν 
γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις 
εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.   

 



ΑΡΘΡΟ 22. Υπεργολαβία  
 
1. Ο προμηθευτής, για την υλοποίηση της προμήθειας, θα χρησιμοποιήσει 

τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το 
κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα της 
προμήθειας. 

2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον 
φορέα διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Ο προμηθευτής ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των 
υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 
ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

4. Ο προμηθευτής δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον 
υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 

5. Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο προμηθευτής απαιτείται να 
έχει τη γραπτή άδεια του φορέα διενέργειας. Τα τμήματα τα οποία 
καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου 
κοινοποιούνται στον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, μαζί με έγγραφη 
τεκμηρίωση του προμηθευτού από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που 
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 

6. Ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού δικαιούται να ζητήσει από τον 
προμηθευτή την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση της προμήθειας που, κατά την βάσιμη και 
αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
(προμήθειας), ο δε προμηθευτής υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση του φορέα διενέργειας, σε εύλογο χρονικό 
διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη. 

7. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της 
προμήθειας φέρει αποκλειστικά ο προμηθευτής. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης 
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  
      Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών. 

Πλημμύρα. 
Σεισμός.  
Πόλεμος.  

4. Ο προμηθευτής επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας 
βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς το Γενικό Νοσοκομείο Χίου 



«Σκυλίτσειο» με έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους 
και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  

5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον Φορέα Διενέργειας της ανώτερης 
βίας που επικαλείται ο προμηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες 
της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της υπηρεσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 24. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις- Λύση και Καταγγελία της 
Σύμβασης  
 
Το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο 
τον προμηθευτή χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός 
δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. Το Δ. Σ. του Νοσοκομείου δικαιούται 
να καταγγείλει τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
� Ο προμηθευτής δεν υλοποιεί τη σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται σε 
αυτή, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του Νοσοκομείου. 
� Ο προμηθευτής εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια του Δ. Σ. του 
Νοσοκομείου. 
� Ο προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος 
των περιουσιακών του στοιχείων. 
� Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση του επαγγέλματός του. 
� Ο προμηθευτής δεν τηρεί τις διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας. 
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον 
προμηθευτή της, εκ μέρους του Νοσοκομείου, καταγγελίας. Το συντομότερο 
δυνατό μετά την καταγγελία της σύμβασης, το Νοσοκομείο αναστέλλει την 
καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την σύμβαση, προς 
τον προμηθευτή και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Το Δ. Σ. του 
Νοσοκομείου δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον προμηθευτή 
αποζημίωση για κάθε ζημιά που υπέστη, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της 
σύμβασης. Απαγορεύεται από τον προμηθευτή η μεταβίβαση ή εκχώρηση ή 
ενεχυρίαση των απαιτήσεων του Αναδόχου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και του Νοσοκομείου, χωρίς σχετική έγκριση από το 
Δ. Σ. του Νοσοκομείου για τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας, εκτός της 
αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του, 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
Η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων 
αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε, τήρηση του νόμιμου 
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 
κλπ. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου θα 
καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. (Υπ. Απ. 31262/16-11-06) 
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το Νοσοκομείο, μέσω της επιτροπής 
διαπίστωσης των εργασιών, κρίνει ότι οι εργασίες οι οποίες έχουν ανατεθεί 



στον Ανάδοχο, δεν είναι ικανοποιητικές, θα ακολουθήσουν οι παρακάτω κ υ ρ 
ώ σ ε ι ς  
Ποινικές Ρήτρες  
1. Για την πρώτη παράβαση όρων ή όρου της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατ’ 
αρχή θα υπόκειται σε προφορική και στη συνέχεια σε έγγραφη παρατήρηση 
από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων  ο οποίος θα 
γνωστοποιεί τα αποτελέσματα συμμόρφωσης στη Διοίκηση του Νοσοκομείου 
με τη σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων εργασιών. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω θα επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις για την 
παράβαση των όρων της σύμβασης και την πλημμελή εκτέλεση των εργασιών  
1. Για την πρώτη παράβαση € 1.000,00.- 
2. Για την δεύτερη παράβαση € 2.000,00.- 
3. Για την τρίτη παράβαση € 5.000,00.- 
Μετά την Τρίτη παράβαση των όρων της σύμβασης και της πλημμελούς 
εκτέλεσης των εργασιών της συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας  των 
Ε.Ι.Α. το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου δύναται να κηρύξει έ κ π τ ω 
τ ο τον Ανάδοχο. 
1. Με παρακράτηση της Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
2. Με ανάθεση των έργων στον επόμενο μειοδότη & τον καταλογισμό της 
τυχόν προκύπτουσας διαφοράς της τιμής αφού καλέσει τον Ανάδοχο προς 
παροχή εξηγήσεων στην κατά το άρθρο 34 του Π. Δ. 118/07. 
Οι Ρήτρες σε πρώτη Φάση, επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού 
Διευθυντή του Νοσοκομείου και σε κάθε περίπτωση επικυρώνονται από το Δ. 
Σ. του Νοσοκομείου και θα παρακρατούνται με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. 
Κατά της επιβολής των ρητρών χωρεί ένσταση. 
2. Όταν διακόψει άκαιρα και χωρίς την συναίνεση του Νοσοκομείου το έργο 
πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου της σύμβασης. 
Στην περίπτωση αυτή οι τυχόν πληρωμές του, επιβαρύνονται επιπρόσθετα 
και με: 
� Την καταβολή του ποσού των € 500,00 .- ημερησίως ως ποινική ρήτρα και 
μέχρι της ημερομηνίας λήξεως της σύμβασης ή τυχόν ανάθεσης του έργου της 
συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας  των Ε.Ι.Α. σε άλλο ενδιαφερόμενο 
που είχε λάβει μέρος στον διαγωνισμό. 
� Την καταβολή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς τιμής από την ανάθεση 
του έργου της συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας  των Ε.Ι.Α.  σε άλλο 
ενδιαφερόμενο που είχε λάβει μέρος στον διαγωνισμό. 
� Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης υπέρ του  Νοσοκομείου. 
Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου, τόσο ως προς τη συνολική ποινή 
που του επιβλήθηκε, όσο και ως προς το ύψος της κάθε ρήτρας για 
συγκεκριμένο μήνα, ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση προς 
το Δ. Σ. του Νοσοκομείου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. 
Το Δ. Σ. του Νοσοκομείου αποφασίζει μέσα σε ένα (1) μήνα από την 
Ημερομηνία της υποβολής της για την ένσταση που μπορεί να τη δεχθεί στο 
σύνολό της ή κατά ένα μέρος ή και να την απορρίψει. 
Στην περίπτωση που θα γίνει δεκτή η ένσταση εν όλο ή εν μέρει, η ποινή που 
επιβλήθηκε εξαφανίζεται ή αναπροσαρμόζεται ανάλογα. 
Κριτές της καλής και ορθής εκτέλεσης του έργου θα είναι οι Υπεύθυνοι 
Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου .Η Επιτροπή 



Νοσοκομειακών Λοιμώξεων θα μπορεί να διενεργεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους 
για τον έλεγχο των κανόνων υγιεινής.   
Σε περίπτωση αμφιβολίας οι όροι της σύμβασης αυτής μεταφράζονται έτσι 
ώστε να διατηρείται η λειτουργικότητα της σύμβασης. Εάν κάποιος όρος της 
σύμβασης δεν είναι λειτουργικός, δεν επηρεάζεται η ισχύς των υπολοίπων 
όρων. Τα συμβαλλόμενα μέρη σ’ αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένα να 
βρουν μία δίκαιη και οικονομική λύση με την οποία θα διορθώνεται η μη 
λειτουργικότητα του όρου. 
Για κάθε πρόβλημα που αφορά τη Διακήρυξη και τη Σύμβαση ο Ανάδοχος 
υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Χίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 25. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 
 
1.  Ο προμηθευτής και ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού θα 

προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει 
στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

2.  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

α.α  ΒΟΥΤΙΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 

  

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β  ́

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Επεξεργασία των ΕΑΥΜ  ( Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας )  

. 

 
Η όλη διαχείριση των αποβλήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 και 
τα παραρτήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα.  

Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του 
αναδόχου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου.  



Για την διαχείριση των ΕΑΑΜ το Νοσοκομείο έχει επιλέξει τη μέθοδο 
επεξεργασίας της αποστείρωσης ,ενώ για την διαχείριση των ΜΕΑ και των 
ΑΕΑ επιβάλλεται η επεξεργασία με την μέθοδο της αποτέφρωσης. 

Το Νοσοκομείο Χίου δεν διαθέτει  ψυκτικό θάλαμο. Η δαπάνη που 
αντιστοιχεί στη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του ψυκτικού θαλάμου θα 
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η χωρητικότητα του  ψυκτικού θαλάμου θα 
πρέπει να είναι επαρκής, δεδομένου ότι η παραλαβή και μεταφορά προς τις  
μονάδες επεξεργασίας θα γίνεται περίπου κάθε μήνα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει και να εγκαταστήσει δωρεάν στις 
εγκαταστάσεις του εργοδότη ένα (1) μεγάλο, κατάλληλης χωρητικότητας σε κυβικά 
μέτρα (30 m3 ), ψυκτικό θάλαμο, ικανό να  αποθηκεύει περίπου 280 κυτία τύπου 
hospital boxes των 60 lt (αφού η μεταφορά θα γίνεται ανά μήνα το αργότερο) ή 
εναλλακτικά δύο (2) μικρότερους που θα πληρούν τις οριζόμενες διατάξεις της 
σχετικής νομοθεσίας ΚΥΑ 146163/2012 και της ΚΥΑ 24944/1159/2006 όσον αφορά 
στο υλικό κατασκευής, τα πάχη των τοιχωμάτων και των θυρών ,τον αριθμό 
μηχανών για εναλλάξ λειτουργία ανά 24ωρο, για πλήρη και συνεχή κάλυψη των 
αναγκών του Νοσοκομείου και  όσον αφορά την ασφαλή αποθήκευση των 
παραγομένων αποβλήτων δεν θα επιτρέπει την αλλοίωσή τους. Ο ψυκτικός 
θάλαμος θα πρέπει να φέρει εξωτερικά θερμόμετρο και θερμοστάτη για ακριβή και 
πιστό έλεγχο και καταγραφή της θερμοκρασίας που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

τους 0
ο 

C για την συντήρηση των αποβλήτων μας. Διευκρινίζουμε ότι η αποδεκτή 
θερμοκρασία φύλαξης επικίνδυνων  αποβλήτων για παραμονή σε ψυκτικό θάλαμο 

έως 30 ημέρες είναι σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των 0
ο 

C σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 146163/2012 . Αποκλείονται καταψύκτες τύπου container φορτηγών ψυγείων 
που οι πόρτες τους κλείνουν και ασφαλίζουν με βραχίονες, λόγω προβλημάτων  
αδυναμίας του προσωπικού καθαριότητας να ανοίγει και να κλείνει τις δύσχρηστες 
βαριές πόρτες καθώς και  λόγω τραυματισμών του προσωπικού λόγω της 
υπερπροσπάθειας. Η χρήση του κατασκευαστικά και λειτουργικά θα πρέπει να 
προορίζεται αποκλειστικά για την φύλαξη αποβλήτων των κατηγοριών ΕΑΑΜ και 
ΜΕΑ. Ο ψυκτικός θάλαμος που θα μας παραχωρηθεί θα πρέπει να είναι πρώτα 
από όλα λειτουργικός ,εύχρηστος και  η πόρτα του  να ανοίγει και να κλείνει πάρα 
πολύ εύκολα . Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω ο ψυκτικός θάλαμος 
θα επιστραφεί με χρέωση του αναδόχου για αντικατάσταση στις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Στο εσωτερικό του ψυκτικού θαλάμου θα  πρέπει απαραίτητα να  υπάρχει 
φωτιστικό στοιχείο ,το οποίο θα ενεργοποιείται αυτόματα με το άνοιγμα της πόρτας . 

Στο εξωτερικό του ψυκτικού θαλάμου θα πρέπει επίσης να υπάρχει ευκρινής 
σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και θα φέρει το διεθνές 
σύμβολο του βιολογικού κινδύνου. 

Θα πρέπει να επιδέχεται ευχερή καθαρισμό και έκπλυση με πιεστικό 
μηχάνημα και να διαθέτει αγωγούς απορροής ώστε να συνδεθεί με το δίκτυο 
αποχέτευσης  και τα νερά από τον καθαρισμό του να μην μολύνουν τον 
περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου. 

 Η Υγειονομική Μονάδα θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα για την 
τροφοδοσία του ψυκτικού θαλάμου και θα μεριμνήσει για την εν γένει 
λειτουργική τοποθέτησή του στους χώρους της εγκατάστασης, όπως για 
παράδειγμα για την ύπαρξη αναμονής πρίζας ηλεκτρικού ρεύματος πλησίον 
του θαλάμου, για την άμεση τροφοδότησή του.  



Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στο Γ . Ν. 
Χίου την  ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ψυκτικός θάλαμος θα 
παραχωρηθεί  στην Υ. Μ προς χρήση για όσο διαρκεί η σύμβαση, αλλά θα 
παραμένει στην κυριότητα του αναδόχου. 

Υποχρέωση του ανάδοχου είναι να συντηρεί με δική του ευθύνη και έξοδα τον 
ψυκτικό θάλαμο έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του καθώς  και η 
υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού που τον χειρίζεται γενικότερα. Υποχρέωση 
του ανάδοχου επίσης είναι η  απόσυρση και η άμεση  αντικατάστασή του σε 
περίπτωση που δεν πληροί τις καθοριζόμενες προδιαγραφές ή υποστεί βλάβη που 
δεν αποκαθίσταται και αφήνει εκτεθειμένο το Νοσοκομείο στο  θέμα αποθήκευσης 
των επικίνδυνων αποβλήτων και της προστασίας της Δημόσιας Υγείας γενικότερα. 
  Η συντήρηση από την ημέρα της παράδοσής του έως και την λήξη της 
σύμβασης θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 
1: Επεξεργασία  των επικίνδυνων Αποβλήτων 

Η επεξεργασία των ΕΑΥΜ να γίνεται από κατάλληλη μονάδα αποτέφρωσης ή 
αποστείρωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα I, κεφ. 4 της ΚYA οικ.146163. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της αποτέφρωσης 
των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων προβλέπονται στο Παράρτημα I, κεφ. 
4.2, παράγραφο 4.2.1 της ΚYA οικ.146163, ενώ οι τεχνικές  προδιαγραφές για 
την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ προβλέπονται στο 
Παράρτημα I, κεφ. 4.3, παράγραφο 4.3.1 της ΚYA οικ.146163. 
1.1. Αποστείρωση των ΕΑΑΜ 

1. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες 
καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας (όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ 
οικ. 146163) από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (π.χ. έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων) και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας στην 
οποία δραστηριοποιείται (οι αρμοδιότητες  αυτές ανήκαν στην Νομαρχία και 
περιήλθαν στην Περιφέρεια). Το προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη 
μονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και 
να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το ελληνικό 
κράτος στις περιπτώσεις αυτές.  
2. Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο 
πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. 
3. Ο ανάδοχος να τεμαχίζει τα απόβλητα στον ίδιο χώρο που γίνεται η 
αποστείρωση (δηλαδή σε κλειστό σύστημα αποστείρωσης) ώστε να μην είναι 
αναγνωρίσιμα.  
4. Η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας 
και πίεσης και για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο 
αποστείρωσης STAATΤ ΙΙΙ όπως ρητά απαιτείται από την ΚΥΑ οικ. 146163/8-
5-2012 (παράρτημα 1 – εδ. 4.3.1).  
5. Τα όποια εκπεμπόμενα αέρια και παραγόμενα υγρά, αν προκύπτουν, κατά 
τη διαδικασία της αποστείρωσης, να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε 
κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να καθίστανται ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία 
και το περιβάλλον.  
6. Να πραγματοποιείται έλεγχος της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 
αποστείρωσης που εφαρμόζεται, σύμφωνα με  το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO:11138. 



7. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει καταγραφικά συστήματα μέτρησης και 
ελέγχου όλων των λειτουργιών (π.χ. θερμόμετρα, μανόμετρα κ.α.), για την 
συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας, της πίεσης, του χρόνου και γενικά των 
παραμέτρων της διαδικασίας της αποστείρωσης.  
8.Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα 
και των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98.  
9. Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12347-97 (κατηγοριοποίηση, ικανότητα καθαρισμού, 
ικανότητα αποστείρωσης, στεγανότητα διαρροών).  
10. Τα αποστειρωμένα απόβλητα να τοποθετούνται από το προσωπικό του 
αναδόχου, σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος, που προμηθεύεται ο 
ίδιος, στους οποίους αναγράφεται ο τίτλος «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», η 
ονομασία του φορέα αποστείρωσης, η ονομασία της Υγειονομικής Μονάδας 
και η ημερομηνία αποστείρωσης.  
11. Ο ανάδοχος να διαθέτει για τη συλλογή-μεταφορά των ΕΑΑΜ, που έχουν 
υποστεί αποστείρωση, άδεια από το Γενικό Γραμματέα της οικείας 
Περιφέρειας, εφόσον η μεταφορά γίνεται εντός της Περιφέρειας. Σε 
περίπτωση που η μεταφορά γίνεται σε περισσότερες από μια Περιφέρειες, η 
άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. 
12. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με 
μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των 
αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους 
σύμβασης.  
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει (ως απαράβατος όρος) με την προσφορά 
του τα παρακάτω νομίμως θεωρημένα για το γνήσιο του αντιγράφου: 

 Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης.  

 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποστείρωσης σύμφωνα 
με την KYA οικ.146163. 

 Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης (για κάλυψη ζημιών 
προς τρίτους και το περιβάλλον) για την εγκατάσταση αποστείρωσης. 

 Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει ότι η μονάδα 
επεξεργασίας είναι σύμφωνη με τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην 
ΚΥΑ 146163. 

 Τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικό ISO (για την κατασκευή, εμπορία και 
συντήρηση) της εταιρείας κατασκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού 
επεξεργασίας ΕΑΑΜ και  πιστοποιητικό CE του συστήματος 
αποστείρωσης,  πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή εκτυπώσεις 
από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής 
ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην 
προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. 
Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του 
προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του 
στις αγορές (Ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου θα αναφέρονται οι εγκαταστάσεις 



στην Ελλάδα ή ανά τον κόσμο όπου λειτουργούν μηχανήματα 
αποστείρωσης του ίδιου κατασκευαστικού Οίκου. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ο εξοπλισμός 
αποστείρωσης αποβλήτων που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την 
εκτέλεση της σύμβασης και θα προκύπτει η χώρα καταγωγής του 
εξοπλισμού και η αξιοπιστία του. Η αξιοπιστία του κύριου τεχνικού 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των 
αποβλήτων αποδεικνύεται με υποβολή πελατολογίου του 
κατασκευαστή όπου θα περιλαμβάνονται οι πελάτες που έχουν 
προμηθευτεί και λειτουργήσει παρόμοιο εξοπλισμό με αυτόν που θα 
χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Έγγραφη δήλωση ή επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του 
κατασκευαστικού οίκου των κλιβάνων αποστείρωσης όπου θα δηλώνει 
ότι οι αποστειρωτές που λειτουργούν στην εν λόγω μονάδα είναι 
σύμφωνοι με το STAATT III. (Παράρτημα Ι, παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ 
οικ.146163). 

 Θεωρημένο αντίγραφο της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των 
προηγουμένων ετών, 2013 και 2014. Λίστα των υγειονομικών μονάδων 
με τις οποίες έχει συνεργαστεί η μονάδα αποστείρωσης με στόχο να 
εξακριβωθεί η εμπειρία της στον χώρο. 

 Για τις μονάδες αποστείρωσης ΕΑΑΜ, ο ανάδοχος πρέπει να 
προσκομίσει έγγραφα που να αποδεικνύεται ότι πληροί τα πρότυπα 
του ΕΛΟΤ 12740/00 και 12347-97 (Παράρτημα I, παράγραφος 4.3.1 
της ΚΥΑ οικ.146163).   

 Η μονάδα αποστείρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα ΕΑΑΜ πρέπει να 
είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για την 
αποστείρωση των ΕΑΑΜ και για την μεταφορά των αποστειρωμένων 
προς τον εκάστοτε ΧΥΤΑ. 

 Βεβαίωση αποδέκτη της μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ ότι δέχεται 
προς επεξεργασία τα ΕΑΑΜ της Αναθέτουσας Αρχής, από την 
συμβεβλημένη εταιρεία μεταφοράς. 

 Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της 
διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει 
το τελικό προϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο όπου θα 
επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση η μεταφορά και η 
τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΥΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 
οικ.146163. 

 Βεβαίωση τελικού αποδέκτη του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδέχεται τα 
αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση ή άδεια απόρριψης 
αποβλήτων στον οικείο ΧΥΤΑ.  

 Άδεια συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων προς 
το οικείο ΧΥΤΑ των αποβλήτων που έχουν υποστεί την διαδικασία της 
αποστείρωσης ή σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρία που θα εκτελέσει 
το έργο αυτό.  



 Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να ελέγχει την 
αποστειρωτική διαδικασία με την χρήση βιολογικών δεικτών της 
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται κατά τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138. Να υποβληθεί έγγραφο στο οποίο να 
αποδεικνύεται ότι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο 
είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138 (Παράρτημα I, 
παράγραφος 4.3.1. της ΚΥΑ οικ.146163). 

 Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.146163, Παράρτημα I, παράγραφος 4.5, τα 
εργοστάσια επεξεργασίας θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν 
στελεχωθεί με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό. Να κατατεθεί 
αναλυτική λίστα προσωπικού και συμβούλων της εταιρίας που να 
αποδεικνύει ότι η εταιρία διαθέτει τις απαραίτητες ειδικότητες. Να 
κατατεθούν πιστοποιητικά ή έγγραφα εκπαίδευσης των χειριστών του 
μηχανολογικού εξοπλισμού αποστείρωσης από τον κατασκευαστή του 
αποστειρωτικού εξοπλισμού  όπου θα δηλώνεται και θα πιστοποιείται 
ότι οι χειριστές των αποστειρωτών έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως και 
είναι ικανοί να χειριστούν  αποτελεσματικά και επαρκώς τους 
αποστειρωτές.  

 Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων 
αποδοχής των διαγωνιζομένων (απαράβατοι όροι), πρέπει να 
περιληφθούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς. 

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου: 
Για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ πρέπει να 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1.Η εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΑΜ θα στελεχώνεται με το αναγκαίο και 
εξειδικευμένο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε 
να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και 
τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται η 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική 
εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
2. Να προηγείται τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο 
χώρο όπου θα γίνει αυτή, ώστε αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα γεγονός που 
συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση 
του όγκου τους. 
3. Η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας 
και πίεσης και για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου (τελικό μικροβιακό φορτίο παρεμφερές με 
αυτό των οικιακών αποβλήτων). 
4. Τα όποια εκπεμπόμενα αέρια και παραγόμενα υγρά, αν προκύπτουν, κατά 
τη διαδικασία της αποστείρωσης, να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε 
κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να καθίστανται ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία 
και το περιβάλλον. 
5. Να πραγματοποιείται έλεγχος με τη χρήση κατάλληλων δεικτών (χημικών 
και βιολογικών) της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται 
(πρότυπα ΕΛΟΤ ) για κάθε φορτίο (ποσότητα) που υπόκειται στη διαδικασία 
αυτή. Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της 
αποστείρωσης θα γίνονται από εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο. 
Το πρότυπο ελέγχου που θα ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.01 



6. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει καταγραφικά συστήματα μέτρησης και 
ελέγχου όλων των λειτουργιών (π.χ. θερμόμετρα, μανόμετρα κ.α.), για την 
συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας, της πίεσης, του χρόνου και γενικά των 
παραμέτρων της διαδικασίας της αποστείρωσης. 
7.Οι σταθερές εγκαταστάσεις αποστείρωσης να διαθέτουν ειδικές 
εγκαταστάσεις για αυτή τη χρήση οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα 
διαμορφωμένου κτιριακού χώρου. 
8.Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να 
εφαρμόζει συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει 
θερμοκρασία, πίεση, τύπο συσκευασίας, χρόνος παραμονής στη 
θερμοκρασία αποστείρωσης, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε 
υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο 
συγκεκριμένος εξοπλισμός. 
9. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να 
εφαρμόζει έλεγχο και ημερήσια καταγραφή σε κάθε κύκλο εργασίας του είδους 
και της ποσότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία, των διαγραμμάτων 
θερμοκρασίας, της πίεσης και χρόνου παραμονής τους στη μέγιστη 
θερμοκρασία επεξεργασίας. 
10. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να 
πραγματοποιεί ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού 
καταγραφικού εξοπλισμού. 
11. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Υγειονομικής Μονάδας 
για την αποστολή των  συνοδευτικών εντύπων επεξεργασίας  των ΕΑΑΜ της 
Υ.Μ. και τα  σχετικά έντυπα του τελικού προϊόντος. 
12. Η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και της διαδικασίας 
αποστείρωσης κατά τη διάρκεια της τακτικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
επαληθεύονται στο χώρο της αποστείρωσης, με τη χρήση βιολογικών 
δεικτών, που πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ. Οι βιολογικοί 
δείκτες θα είναι τουλάχιστον ένας για κάθε 200 λίτρα ωφέλιμου όγκου του 
θαλάμου αποστείρωσης, με ελάχιστο αριθμό τριών βιολογικών δεικτών. Αν η 
αποστείρωση δεν είναι αποτελεσματική ο ανάδοχος θα πρέπει να επαναλάβει 
τη διαδικασία έως ότου επιτευχθεί η αποτελεσματική επεξεργασία των 
αποβλήτων. Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι θα διενεργούνται υπό την εποπτεία 
του τεχνικού υπευθύνου και  θα πρέπει να στέλνονται στην ΥΜ ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα αντίγραφα των καταγραφών όλων των μετρήσεων των 
φορτίων που παρέλαβαν και επεξεργάστηκαν από την ΥΜ της Χίου.  
13. Στη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής 
αποθήκευσης των προς αποστείρωση αποβλήτων μέχρι τρείς (3) ημέρες σε 
θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, 
είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποστείρωσης είτε λόγω αναγκαίων έργων 
συντήρησης. 
14. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με 
μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των 
αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους 
σύμβασης. 
Διαχείριση Αποβλήτων μετά την Αποστείρωση: 

Τα ΕΑΑΜ τα οποία θα έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας θα  είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά 
και θα διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση 
των στερεών αποβλήτων. 



Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) σε μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ θα 
τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος που θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο για την επεξεργασία. Εξωτερικά των υποδοχέων 
αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα θα αναγράφεται η φράση 
«Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού 
προσώπου επεξεργασίας,η ονομασία της ΥΜ της Χίου και η ημερομηνία 
επεξεργασίας. Ο φορέας επεξεργασίας έχει την ευθύνη για την επίτευξη 
μικροβιακής μείωσης στα ΕΑΑΜ. 
Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για 
το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. 
Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται σε περισσότερες από μια Περιφέρειες, 
η άδεια χορηγείται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
1.2 Αποτέφρωση των ΜΕΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 
Η όλη διαχείριση των προς αποτέφρωση ΜΕΑ και ΑΕΑ και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 και τα παραρτήματα της καθώς 
και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση αποβλήτων ΥΜ , όπως ισχύουν 
σήμερα 

Η μονάδα αποτέφρωσης πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένο διάγραμμα 
λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο 
παραμονής των δημιουργούμενων απαερίων στη συγκεκριμένη θερμοκρασία 
αποτέφρωσης, αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των 
αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να 
δεχτεί ο συγκεκριμένος κατά περίπτωση εξοπλισμός. (Παράρτημα I, 
παράγραφος 4.2.2 της ΚΥΑ οικ.146163). 
Να πραγματοποιεί έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των 
απαερίων στο θάλαμο καύσης και μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα 
(Παράρτημα Ι, παράγραφος 4.2.2 της ΚΥΑ οικ.146163) 
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει (ως απαράβατος όρος) με την προσφορά 
του τα παρακάτω νομίμως θεωρημένα για το γνήσιο του αντιγράφου: 

 Άδεια λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης 

 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποτέφρωσης 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποτέφρωσης 

 Να κατατεθεί αντίγραφο της ετήσιας απολογιστική έκθεσης των 
προηγουμένων ετών, 2013 και 2014, καθώς επίσης και λίστα των 
υγειονομικών μονάδων με τις οποίες συνεργάζεται. 

 Η μονάδα αποτέφρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα επικίνδυνα 
ιατρικά απόβλητα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 
και ISO 14001 για την αποτέφρωση αυτών. 

 Δήλωση του φορέα επεξεργασίας ΜΕΑ και ΑΕΑ  για την τελική διάθεση 
των υπολειμμάτων καύσης. 

 Να κατατεθεί βεβαίωση αποδοχής και σύμβαση αποτέφρωσης του 
συμμετέχοντα με τον ΕΔΣΝΑ. 

 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
Εκδότης:           
Ημερομηνία Έκδοσης:         
Προς το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»,  
Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου,   οδός Έλενας Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 82100, 
Χίος .  
Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν               για ευρώ    
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των   ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας   , οδός   , αριθμός    (ή σε περίπτωση 
Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)    ,(2)  , κ.λπ. ατομικά για κάθε 
μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την 
συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της   δια την παροχή 
υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του  …………………. με την υπ’ 
αριθμ.    Διακήρυξη.   
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το 
χρόνο ισχύος της. 
Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
της ένστασης της διζήσεως. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την    (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη)  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
                            (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 



 
 
 
Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης:           
Ημερομηνία Έκδοσης:         
Προς Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», 
Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου,   οδός……… αρ.     6, Τ.Κ. …………., 
Πόλη……. 
 
Εγγύηση μας υπ’αριθμόν      για ευρώ    
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών   , 
οδός  , αριθμός  , σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί 
σας, την υπ’  αρ. …………..σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση 
  , συνολικής αξίας  , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη 
σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας 
ειδών………. του ………………... Ποσού     
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα    παρέχει την απαιτούμενη 
εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)
  , 2)    ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την 
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, 
ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας 
και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας 
ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 
σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα 
ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την     
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
                       
                         
                              
                            (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

2η Υ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

«  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Στην Χίο σήμερα …………………………, ημέρα ……………….. και στην έδρα 

του Γενικού Νοσοκομείου Χίου μεταξύ: 

Α) Του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ», ΝΠΔΔ, με Α.Φ.Μ. 

999094381,Δ.Ο.Υ Χίου, που εδρεύει στην Χίο και εκπροσωπείται νόμιμα και 

ειδικά για την υπογραφή του παρόντος από τον Διοικητή του Νοσοκομείου 

……………………,  και  Β)της εταιρείας/του ………………………………., 

νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον/την ………………….. , με 

Α.Φ.Μ……………….., Δ.Ο.Υ. ………….., που εδρεύει στην …. ……………. 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 

Στις  ………………. διενεργήθει δυνάμει της υπ’ αρ.   …. αναλυτικής 

διακήρυξης δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη προσφορά. Με την υπ’αρ. …………….. απόφαση Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου, εγκρίθηκε το από -……………………πρακτικό τεχνικής 

αξιολόγησης επιτροπής διαγωνισμού και με την υπ’ αρ. …………… απόφαση 

Δ.Σ. εγκρίθηκε το από ………… πρακτικό οικονομικών  προσφορών για την 

συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία του συνόλου των Επικίνδυνων Ιατρικών 

Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του Γ. Νοσοκομείου Χίου σε μονάδες 

επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων και επεξεργασία τους  με το οποίο 

κατακυρώθηκε η ανάθεση στην εταιρεία ………………………. Κατόπιν τούτου 

ο Διοικητής του Νοσοκομείου με την παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει στον 

προμηθευτή και αναλαμβάνει αυτός την υποχρέωση του προαναφερθέντος 

έργου για το Νοσοκομείο.  



Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στο δεύτερο που αναφέρεται στο 

εξής ως εργολάβος, έργο συλλογής ,μεταφοράς και επεξεργασίας του 

συνόλου των Ε.Ι.Α. του Νοσοκομείου Χίου και με τους εξής όρους: 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εργολαβία είναι για εννέα  μήνες, αρχίζει την ……………. και λήγει στις 

……………….. με δικαίωμα παράτασης έως (3) μήνες με τους ίδιους 

όρους. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση 

εφ’όσον υπάρξει άλλη ρύθμιση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ή υπογραφεί σύμβαση από προϊστάμενη αρχή. Προς τούτο θα 

ειδοποιήσει τον Εργολάβο δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα.  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών 

διαχείρισης του συνόλου των επικίνδυνων ιατρικών Αποβλήτων του Γ. 

Ν. Χίου, ήτοι  η επεξεργασία τους.   

Η εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε ενδεχόμενη παράταση 

αυτής , θα διαχειρίζεται το σύνολο των Επικίνδυνων  Ιατρικών  Αποβλήτων 

του Γενικού Νοσοκομείου Χίου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ώστε να 

διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον . Από την εκτέλεση της 

σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του Νοσοκομείου και 

του προσωπικού της Εταιρίας , η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των 

υπαλλήλων της σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής 

και λοιπής ειδικής νομοθεσίας. Η αποκομιδή, μεταφορά κ.λ.π των 

επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων του Νοσοκομείου Χίου θα πραγματοποιείται  

περίπου κάθε 30 μέρες ή νωρίτερα εφόσον γεμίζει ο ψυκτικός θάλαμος 

αποθήκευσης,  εντός των εργασίμων ημερών (Δευτέρα – Παρασκευή) και 

ωρών (7.30 π.μ. ως και 14.00) και κατόπιν συνεννόησης με το Νοσοκομείο. Η 

εταιρεία θα διαθέσει και θα εγκαταστήσει στο Νοσοκομείο τα κατάλληλα 

αποθηκευτικά μέσα(ειδικός ψυκτικός θάλαμος), όπου θα αποθηκεύονται τα 

Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί μέχρι την 

αποκομιδή τους . Τα αποθηκευτικά μέσα που θα παραχωρήσει και θα 

εγκαταστήσει στο Νοσοκομείο Χίου θα πληρούν τις οριζόμενες από τη σχετική 

Νομοθεσία προδιαγραφές. 

Η εταιρεία θα συλλέγει τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα από το 



χώρο προσωρινής αποθήκευσης με δικό της προσωπικό και θα τα μεταφέρει 

με ειδικό όχημα που θα διαθέτει όλες τις από νόμο απαιτούμενες άδειες. Στο 

διάστημα της συμβάσεως θα επισκευάζει και θα αντικαθιστά οποιοδήποτε 

προσφερόμενο αποθηκευτικό μέσο που έχει υποστεί βλάβη, χωρίς καμία 

επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Επίσης θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα 

απόσυρσης των προσφερομένων αποθηκευτικών μέσων, σε περίπτωση που 

η χρήση τους θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των χρηστών ή 

ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και 

εξοπλισμού . 

Η εταιρεία θα αποστέλλει στο Νοσοκομείο τα σχετικά έγγραφα- βεβαιώσεις 

παραλαβής –επεξεργασίας των αποβλήτων μετά από κάθε παραλαβή των 

Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. Επίσης θα προσκομίζει στο Νοσοκομείο 

Χίου(στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων) βεβαίωση 

επεξεργασίας παραληφθέντων ποσοτήτων επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων 

από το Νοσοκομείο (ανάλογο της κατηγορίας και της επεξεργασίας τους) 

όπως απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Η συλλογή από τον ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου και μεταφορά τους στις 

αντίστοιχες Μονάδες Επεξεργασίας θα γίνεται κάθε 30 ημέρες το αργότερο ή 

με την πλήρωση του ειδικού ψυγείου προσωρινής αποθήκευσης 

Να χρησιμοποιεί προσωπικό υγιές, άψογο από πλευράς συνέπειας, 

συμπεριφοράς και συνεργασίας με το υπεύθυνο προσωπικό του 

Νοσοκομείου. Επίσης το προσωπικό να γνωρίζει άριστα την Ελληνική 

γλώσσα. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνο εφ’ όσον έχουν τα 

απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. 

Να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που 

θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ΄ αυτόν από τα αρμόδια όργανα του 

Νοσοκομείου. 

Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και 

να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 

ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του. 

 

3. ΕΓΓΥΗΣΗ 

Ο εργολάβος υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την υπογραφή της σύμβασης 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (που επιστρέφεται μετά την οριστική 



ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών που αναφέρονται στη 

σύμβαση και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλόμενους) το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 16%. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του εργολάβου γίνεται μετά το πέρας του κάθε δρομολογίου 

ανά μήνα για την εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών του προηγουμένου 

μήνα, με το αντίστοιχο ποσό, ύστερα από το πρωτόκολλο ποιοτικής εκτέλεσης 

από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων  του Νοσοκομείου και 

σύμφωνα με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου για τον αντίστοιχο μήνα. Η 

έκδοση των τιμολογίων δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως 

του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

2. Πρωτόκολλο ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών συλλογής αποβλήτων, για 

το χρονικό διάστημα που ζητείται η πληρωμή, από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης 

Ιατρικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου 

3. Φορολογική ενημερότητα. 

4. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το προσωπικό που απασχολήθηκε, ότι ο 

Εργολάβος έχει εκπληρώσει απέναντί τους όλες τις υποχρεώσεις του και την 

θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθ.35 του ΠΔ 118/07 και 7 του Ν.2286/95 και λοιπές 

ρυθμίσεις). 

Τον Εργολάβο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το 

Νοσοκομείο. Κατά την εξόφληση του τιμολογίου, γίνεται προείσπραξη φόρου 

ποσοστού 8%. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την 

αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου 

πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5-6-2003) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους. 

 



5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο 

τον εργολάβο χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 

παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. Το Δ. Σ. του Νοσοκομείου δικαιούται 

να καταγγείλει τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

� Ο προμηθευτής δεν υλοποιεί τη σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται σε 

αυτή, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του Νοσοκομείου. 

� Ο προμηθευτής εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια του Δ. Σ. του 

Νοσοκομείου. 

� Ο προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος 

των περιουσιακών του στοιχείων. 

� Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση του επαγγέλματός του. 

� Ο προμηθευτής δεν τηρεί τις διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον 

προμηθευτή της, εκ μέρους του Νοσοκομείου, καταγγελίας. Το συντομότερο 

δυνατό μετά την καταγγελία της σύμβασης, το Νοσοκομείο αναστέλλει την 

καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την σύμβαση, προς 

τον προμηθευτή και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Το Δ. Σ. του 

Νοσοκομείου δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον προμηθευτή 

αποζημίωση για κάθε ζημιά που υπέστη, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της 

σύμβασης. Απαγορεύεται από τον προμηθευτή η μεταβίβαση ή εκχώρηση ή 

ενεχυρίαση των απαιτήσεων του εργολάβου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 

συναφθεί μεταξύ αυτού και του Νοσοκομείου, χωρίς σχετική έγκριση από το 

Δ. Σ. του Νοσοκομείου για τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας, εκτός της 

αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του, 

που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων 

της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι 



οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε, τήρηση του νόμιμου 

ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 

κλπ. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου θα 

καταγγέλλεται η σύμβαση με τον εργολάβο. (Υπ. Απ. 31262/16-11-06) 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το Νοσοκομείο, μέσω της επιτροπής 

διαπίστωσης των εργασιών, κρίνει ότι οι εργασίες οι οποίες έχουν ανατεθεί 

στον εργολάβο δεν είναι ικανοποιητικές, θα ακολουθήσουν οι παρακάτω κ υ ρ 

ώ σ ε ι ς  

Ποινικές Ρήτρες  

1. Για την πρώτη παράβαση όρων ή όρου της Σύμβασης ο ανάδοχος κατ’ 

αρχή θα υπόκειται σε προφορική και στη συνέχεια σε έγγραφη παρατήρηση 

από τον Υπεύθυνο διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων ο οποίος θα γνωστοποιεί 

τα αποτελέσματα συμμόρφωσης στη Διοίκηση του Νοσοκομείου με τη 

σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων εργασιών. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω θα επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις για την 

παράβαση των όρων της σύμβασης και την πλημμελή εκτέλεση των εργασιών 

συλλογής αποβλήτων. 

1. Για την πρώτη παράβαση € 1.000,00.- 

2. Για την δεύτερη παράβαση € 2.000,00.- 

3. Για την τρίτη παράβαση € 5.000,00.- 

Μετά την Τρίτη παράβαση των όρων της σύμβασης και της πλημμελούς 

εκτέλεσης των εργασιών το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου δύναται 

να κηρύξει έ κ π τ ω τ ο τον Ανάδοχο. 

1. Με παρακράτηση της Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

2. Με ανάθεση των έργων στον επόμενο μειοδότη & τον καταλογισμό της 

τυχόν προκύπτουσας διαφοράς της τιμής αφού καλέσει τον εργολάβος προς 

παροχή εξηγήσεων στην κατά το άρθρο 34 του Π. Δ. 118/07. 

Οι Ρήτρες σε πρώτη Φάση, επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού 

Διευθυντή του Νοσοκομείου και σε κάθε περίπτωση επικυρώνονται από το Δ. 

Σ. του Νοσοκομείου και θα παρακρατούνται με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου 

. 

Κατά της επιβολής των ρητρών χωρεί ένσταση. 



2. Όταν διακόψει άκαιρα και χωρίς την συναίνεση του Νοσοκομείου το έργο 

πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου της σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή οι τυχόν πληρωμές του, επιβαρύνονται επιπρόσθετα 

και με: 

� Την καταβολή του ποσού των € 500,00 .- ημερησίως ως ποινική ρήτρα και 

μέχρι της ημερομηνίας λήξεως της σύμβασης ή τυχόν ανάθεσης του έργου της 

συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας του συνόλου των Ε.Ι.Α σε άλλο 

ενδιαφερόμενο που είχε λάβει μέρος στον διαγωνισμό. 

� Την καταβολή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς τιμής από την ανάθεση 

του έργου σε άλλο ενδιαφερόμενο που είχε λάβει μέρος στον διαγωνισμό. 

� Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης υπέρ του  Νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου, τόσο ως προς τη συνολική ποινή 

που του επιβλήθηκε, όσο και ως προς το ύψος της κάθε ρήτρας για 

συγκεκριμένο μήνα, ο εργολάβος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση προς το Δ. 

Σ. του Νοσοκομείου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. 

Το Δ. Σ. του Νοσοκομείου αποφασίζει μέσα σε ένα (1) μήνα από την 

Ημερομηνία της υποβολής της για την ένσταση που μπορεί να τη δεχθεί στο 

σύνολό της ή κατά ένα μέρος ή και να την απορρίψει. 

Στην περίπτωση που θα γίνει δεκτή η ένσταση εν όλο ή εν μέρει, η ποινή που 

επιβλήθηκε εξαφανίζεται ή αναπροσαρμόζεται ανάλογα. 

 Για κάθε πρόβλημα που αφορά τη Σύμβαση ο εργολάβος υπάγεται στη 

δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Χίου. 

Το παρόν συντάχθηκε εις τριπλούν, αναγνώσθηκε νόμιμα και αφού το 

αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι το υπέγραψαν . 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ      Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

 

 


