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                                                                                     Πύργος 10-05-2017 
 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
                 6η Υ. ΠΕ. 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 
 
Ταχ. ∆/νση: Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ              ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.: 41680 
-  ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α  
Πληροφορίες: Πουλιάσης Α. 
Τ.Κ. 27131 – ΠΥΡΓΟΣ 
Τηλ. 26210-82784 
Φαξ. 26210-82378 
Ε-MAIL :promithiesgnpyr@gmail.com  

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9820/10-05-2017 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 ΓΙΑ « ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»   

CPV 90524400-0 
 

για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ)  για ένα (1) έτος 

 
συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 200.018,50€ συµπεριλαµβανοµένου του  
ΦΠΑ 24% και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 
 

178.370,50 συµπ.ΦΠΑ 24% για τη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου,  
19.680,00 συµπ.ΦΠΑ 24% για τη  Νοσηλευτική  Μονάδα Αµαλιάδας και  

1.968,00 συµπ.ΦΠΑ 24% για τη  Νοσηλευτική  Μονάδα Κρεστένων 
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                                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

«ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ » 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV  CPV 90524400-0 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιµής 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  Συνολικά:   200.018,50€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠA 24% και  
 
αναλυτικά: 178.370,50€ συµπ.ΦΠΑ 24% για τη N.M. Πύργου και  
                    19.680,00€ συµπ.ΦΠΑ 24% για τη  Ν.Μ.Αµαλιάδας 
                    1.968,00€ συµπ.ΦΠΑ 24% για τη  Ν.Μ. Κρεστένων 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  1 (ένα )έτος.  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Τακτικός Προϋπολογισµός -  KAE 0846 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)  
ΕΝΤΥΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ-Ν. Μ. ΠΥΡΓΟΥ  
ΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ 27131 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

12-05-2017 και ώρα 17:00 µ.µ .Στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: 07/06/2017 ΩΡΑ:17:00 µ.µ στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)  
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς 
που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοµίζονται κατά περίπτωση σε 
έντυπη µορφή εντός προθεσµίας τριών εργασίµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) στις 13-06-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.  

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ /ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες 

κρατήσεις.  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το 
άρθρο 24 του Ν. 2198/94  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

10-05-2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

11-05-2017       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ –ΚΗΜ∆ΗΣ – 
ΕΣΗ∆ΗΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 

12-05-2017      

 

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας -Νοσηλευτική Μονάδα 
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Πύργου   

Ταχυδρομική διεύθυνση Συντριάδα Εθνική Πατρών -Πύργου 

Πόλη Πύργος Ηλείας  

Ταχυδρομικός Κωδικός 27131 

Χώρα
i
 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS
ii
 GR233 

Τηλέφωνο 2621082784 

Φαξ 2621082378 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithiesgnpyr@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες
iii
 Πουλιάσης Α. 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.nosokomeiopyrgoy.gr 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν : 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, όπως 

ισχύουν και ιδίως: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)
iv,

 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

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

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

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 
όπως ισχύει 

και του κατ΄εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου κανονιστικού πλαισίου, 

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

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

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

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

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

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

6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

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

και άλλες διατάξεις”, 
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9. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

10. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

12. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων 

του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών 

Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 

νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’ καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες”, 

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

15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 24, 

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

στοιχεία”,  

18. του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει
v
, 

19. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
vi
 

20. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

21. της  υπ’ αριθμ. KYA 4658/6-9-2016 (ΦΕΚ 2397/Β/15-9-2016) με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα 

Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκου έτους 2015 (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016-2017),  

22. της  υπ’αριθμ.4963/5-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με προμήθειες από 

τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007-Καθορισμός ΚΑΑ και την υπαριθμ.4972/6-10-

16 Ανακοίνωση της, στην οποία αναφέρετε ότι έως τον καθορισμό ΚΑΑ και ενόψει του ότι όλοι οι αποδέκτες 

του παρόντος – οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007- είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 

του Ν. 4412/2016, αναθέτουσες αρχές, όλοι οι εν λόγω φορείς οφείλουν να διενεργούν τις προμήθειες τους 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νόμο αυτό και από τα ΠΠΥΦΥ που είναι σήμερα εν ισχύει.  

 

23. το υπ’ αριθμ. 4584/30.09.2016 έγγραφό της Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Πρότυπα τεύχη 
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διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.4412/2016 (Α' 147). 

 

24. Την με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». [αφορά 

διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  

 

25.  Tην με αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3414/2005». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  

 

26.  Την με αριθ. ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 

την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά 

Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94).  

 

27. Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 

την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά 

Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94). 

 

28. Την υπ.αριθμ. 581/ 23-11-2015  Πράξη Διοικητή του Γ.Ν. Ηλείας για ορισμό επιτροπής σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών διαγωνισμών ΠΠΥΥ2014. 

 

29. Το  υπ. αριθμ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Αναφορικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν.4412/2016, σχετικό και 

επισυναπτόμενο: Απόσπασμα πρακτικού της με αριθμό 88 και από 7.9.2016 συνεδρίασης της Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας (θέματα 3
ο
,4

ο
, 5

ο
).». 

 

30. Το  υπ. αριθμ. 4690/15-09-2016 έγγραφο  της ΕΠΥ με θέμα «Εκκρεμότητες εγκρίσεων τεχνικών 

προδιαγραφών». 

 

31. Το υπ.αριθμ. 4661/14-09-2016 Απόσπασμα πρακτικού της με αριθμό 88 και από 7.9.2016 συνεδρίασης 

της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (θέματα 3
ο
,4

ο
, 5

ο
). 

 

32. Την  αριθμ. ΚΥΑ 146163/12(ΦΕΚ1537/Β΄/08-05-2012) 

 

33. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.62952/5384/2016 - ΦΕΚ 4326/Β/30-12-2016 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)». 

 

34. Tην υπ΄αριθ.411
η
/17-11-2016  Πράξη Διοικητή  και την υπ’αρ.31/07-12-2016 Απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. 

Ηλείας για την έγκριση  διενέργειας διαγωνισμών που είναι ενταγμένοι στο Π.Π.Υ.Υ.2015 για το Γ.Ν. 

Ηλείας(Ν.Μ. Πύργου, Ν.Μ. Αμαλιάδας, Ν.Μ. Κρεστένων). 

 

35. Την υπ.αριθμ. 20η/ 05-05-2017  Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας για έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για 

«Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων». 

 

36. Το Ν.3329/2005 όπως ισχύει σήμερα. 

 

37. το Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47) με το άρθρο 54 του οποίου δίδεται παράταση στην έναρξη ισχύος του 

Βιβλίου IV  του ν. 4412/2016 (έννομη προστασία - ΑΕΠΠ) μέχρι 31/5/2017 και αντίστοιχη παράταση 

στην κατάργηση του ν. 3886/2010. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

1. Δ η μ ό σ ι ο  Ανοικτό Ηλεκτ ρο νικό  Διαγωνισμό  για « Α Π Ο ΚΟ Μ Ι Δ Η ,  ΜΕ Τ ΑΦ Ο ΡΑ  Κ ΑΙ  Δ Ι Α Θ ΕΣ Η 

Ν Ο Σ Ο Κ Ο ΜΕΙ Α ΚΩΝ  ΑΠ Ο Β Λ ΗΤ ΩΝ »   για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας ( Ν.Μ Πύργου, Ν.Μ. Αμαλιάδας  

και Ν.Μ. Κρεστένων) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικού ποσό των 161.305,22€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 

(200.018,50€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%). 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 143.847,17€  χωρίς ΦΠΑ 24%,  ήτοι 178.370,50€ συµπ.ΦΠΑ 24% για τη N.M. Πύργου, 
        15.870,95€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 19.680,00€  συµπ.ΦΠΑ 24% για τη Ν.Μ. Αµαλιάδας, και  
                    1.587,10€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.968,00€  συµπ.ΦΠΑ 24% για τη Ν.Μ. Κρεστένων 
 
                 

 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ  ΓΙΝΕΙ Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής: 

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας και ημερομηνίες διαγωνισμού: 

• Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ ΑΦΜ: 999181810, ΔΟΥ: 

ΠΥΡΓΟΥ, Διεύθυνση: Συντριάδα Ε.Ο Πύργου –Πατρών  Τ.Κ.27131 

• Διαδικτυακάς τόπος υποβολής προσφοράς: www.promitheus.gov.gr 

• Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 12-05-2017 

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12-05-2017 ημέρα Παρασκευή ώρα 17:00 μ.μ. 

• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07-06-2017, ώρα 17:00 μ.μ. 

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

στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ.) » 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ύστερα από προθεσμία μεγαλύτερη των  είκοσι δύο 

(22) ημερών  από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην 

εφημερίδα της Κυβέρνησης  σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 

Τα στοιχεία της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι : 

1) Η παρούσα διακήρυξη. 

2) Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

3) Η τεχνική περιγραφή . 

4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

5) Τιμολόγιο. 

Για τον διαγωνισμό  μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. 

ΗΛΕΙΑΣ –Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ τηλ. 2621082784, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ 

θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 

διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του 
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διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nosokomeiopyrgoy.gr και στον δικτυακό τόπο του 

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

Σχετικά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

(διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 

θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Οι συμπληρωματικές διευκρινήσεις πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο 

8 (οκτώ) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η αναθέτουσα αρχή οφείλει να 

απαντήσει συγκεντρωτικά σε 4 (τέσσερις) ημέρες, το αργότερο, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικού ποσό των 161.305,22€  πλέον Φ.Π.Α. 24% 

(200.018,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και αναλυτικά 178.370,50€ συμπερ. ΦΠΑ 24% για τη Ν.Μ. 

Πύργου, 19.680,00€ συμπερ. ΦΠΑ 24% για τη Ν.Μ. Αμαλιάδας και 1.968,00€ για τη Ν.Μ. Κρέστενας, και θα 

βαρύνει τις πιστώσεις  έκαστης Νοσηλευτικής Μονάδας, του προϋπολογισμού της του οικονομικού έτους 

2017, ως κάτωθι: 

Προϋπολογισμός Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου: 

 

Προϋπολογισμός Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας: 

ΕΙΔΟΣ/ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

(24%) 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ 

Αποστείρωση και τελική 

διάθεση των ΕΑΑΜ 

4.055 2.838,50 3.519,74 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΑ 

Αποτέφρωση και τελική 

διάθεση των ΜΕΑ 

2.749,18 4.673,60 5.795,26 

ΕΙΔΟΣ/ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (24%) 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ 

Αποστείρωση και 

τελική διάθεση των 

ΕΑΑΜ 

56.000 

 

39.200,00€ 

 

 

48.608,00 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΑ 

Αποτέφρωση και 

τελική διάθεση των 

ΜΕΑ 

 

 

21.000 

 

 

35.700,00€ 

 

 

44.268,00 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ 

Συλλογή-μεταφορά, 

κόστος συσκευασιών 

κλπ, των ΕΑΑM 

56.000 

 

48.997,17€ 

 

60.756,49 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

(Συλλογή – 

μεταφορά, κόστος 

συσκευασιών κλπ,) 

των ΜΕΑ 

 

 

21.000 

 

 

19.950,00€ 

 

 

24.738,00 

 143.847,17€ 178.370,50€ 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ 

Συλλογή-μεταφορά, κόστος 

συσκευασιών κλπ, των 

ΕΑΑM 

4.055 3.162,90 3.921,99 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Συλλογή – 

μεταφορά, κόστος 

συσκευασιών κλπ,) των 

ΜΕΑ 

 

2.749,18 5.195,95 6.442,97 

 15.870,95€ 19.680,00€ 

 

Προϋπολογισμός Νοσηλευτικής Μονάδας Κρεστένων: 

ΕΙΔΟΣ/ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

(24%) 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ 

Αποστείρωση και τελική 

διάθεση των ΕΑΑΜ 

1.010 

 

707,00€ 

 

876,68€ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ 

Συλλογή-μεταφορά, κόστος 

συσκευασιών κλπ, των 

ΕΑΑM 

1.010 

 

880,10€ 

 

1.091,32€ 

 1.587,10€ 1.968,00€ 

Δικαίωμα συμμετογής  στο διαγωνισμό έχουν : 

 

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 

αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

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

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

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

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. O 
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κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται 

στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic Communications/ DigitalSignatures/Supervised 

List.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.  

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 

1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών 

της Γεν. Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 

2. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών. 

 

3. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 

αποστέλλοντας:  

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις 

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 

60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 

στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος.  

 

5. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

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

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 

του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στη παρούσα. 
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Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών 

και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου, στο εξής Επιτροπή Διαγωνισµού 

(03
η
/13-01-2017 Απόφαση Δ.Σ. ΑΔΑ 7Υ0Ι46907Ε-ΥΜΩ) 

Αν η συνεδρίαση της αρµόδια πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του 

Διαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), 

αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή 

είναι αργία, ο Διαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην 

περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

όλους τους Διαγωνιζόµενους ,εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την αναβολή και την 

ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και 

ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. Η ως άνω αναφερόµενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, 

δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών. 

Η Διακήρυξη, µε όλα τα παραρτήµατα, διατίθεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του διαδικτύου στις 

διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και (www.nosokomeiopyrgoy.gr)  Κάθε πληροφορία σχετικά µε τους 

όρους της Διακήρυξης θα παρέχεται από την αρµόδια Διεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών του Γ.Ν. 

Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου, στο τηλ. 26210 82774 . 

Κατά το άρθρο 67 του Ν. 4412/2016 παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης / γνωστοποίησης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν. 4412/2016. 

 

6.  Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή, πλην των αναφερομένων 

δημοσιεύσεων του Ν.3548/07, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 46 του 

Ν.3801/09.  

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη 

της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με το αρ. 121, παρ.5 του 

Ν.4412/2016. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού ή 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 όρους της διακήρυξης . 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  

για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας και 

Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων), και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΙΜΗ   

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

161.305,22€  ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% (200.018,50€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%), και αναλυτικά 

143.847,17€   χωρίς ΦΠΑ 24%  ήτοι 178.370,50€ συμπ. ΦΠΑ 24% για τη N.M. Πύργου,   15.870,95€ χωρίς ΦΠΑ 

24% ήτοι 19.680,00€  συμπ. ΦΠΑ 24% για τη Ν.Μ. Αμαλιάδας,  και 1.587,10€ χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι 1.968,00€  

συμπ. ΦΠΑ 24% για τη Ν.Μ. Κρεστένων, και το κριτήριο της αξιολόγησης των προσφορών είναι η  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την ως άνω προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Β της 
διακήρυξης.  

ΟΡΙΣΜΟΙ  

• Αναθέτουσα Αρχή  

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, που εδρεύει στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών - Περιοχή Συντριάδα – 27131 - ΠΥΡΓΟΣ 

και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.  

• Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού  

Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν. Ηλείας, Ε.Ο. Πύργου - Πατρών – Περιοχή Συντριάδα - 27131 – ΠΥΡΓΟΣ. 

• Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας  

Ο κος Πουλιάσης Α. θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 26210-

82784 Φαξ: 26210-82378, όλες τις εργάσιμες ημέρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ).  

• Διακήρυξη  

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το  

Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το  

Μέρος Β: Αντικείμενο – Τεχνικές προδιαγραφές και τα 

 Παραρτήματα Ι: Υποδείγμα Πίνακα Οικονομικής προσφοράς, Παραρτήματα ΙΙ : Υποδείγματα Εγγυητικών 

Επιστολών και  ΙΙΙ: Σχέδιο σύμβασης.  

• Υπηρεσία  

Η Πρoμήθεια «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης.  

• Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού  

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Νοσοκομείου), το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.  

• Προσφέρων  

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 

προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο).  

• Εκπρόσωπος  

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - 

που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον 

Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 

από όλα τα μέλη της ένωσης.  

• Αντίκλητος  

Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο 

για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον προσφέροντα.  

• Προμηθευτής  

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και 

τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.  

• Κατακύρωση  

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) με την οποία κατακυρώνεται η  προμήθεια στον  

Προμηθευτή.  

• Σύμβαση  

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) και του προμηθευτή, η οποία 

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η Ελληνική. Επίσημη γλώσσα της 
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σύμβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η 

σύμβαση είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 

διαγωνιζομένων / υποψηφίων προμηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην 

Ελληνική γλώσσα.  

• Συμβατικά τεύχη  

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) με τον προμηθευτή και όλα τα τεύχη 

που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την 

διακήρυξη με τους όρους γ. την Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή και δ. την Τεχνική Προσφορά του 

προμηθευτή.  

• Προϋπολογισμός  

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της 

προκηρυσσόμενης προμήθειας.  

• Συμβατικό Τίμημα  

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  

• Επιτροπή Παραλαβής  

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) και θα έχει 
την ευθύνη για την παραλαβή από τον προμηθευτή των ειδών της σύμβασης. 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο συνολικού ποσό των 161.305,24€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
24% (200.018,50€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%). 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 143.847,17€  χωρίς ΦΠΑ 24%,  ήτοι 178.370,50€ συµπ.ΦΠΑ 24% για τη N.M. Πύργου, 
           15.870,95€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 19.680,00€  συµπ.ΦΠΑ 24% για τη Ν.Μ. Αµαλιάδας, και  
                       1.587,10€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.968,00€  συµπ.ΦΠΑ 24% για τη Ν.Μ. Κρεστένων 
 
Έκαστη Νοσηλευτική Μονάδα θα βαρύνεται από τον προυπολογισµό της , όπως αναλυτικά αναφέρεται 
ανωτέρω. 
 

Οι προσφορές θα δοθούν για τη συνολική διαχείριση (αποκοµιδή-µεταφορά και διάθεση)  των ΕΑΥΜ 
(ΕΑΑΜ και ΜΕΑ) των τριών (3) Νοσηλευτικών Μονάδων του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας,   ή για κάθε 
Νοσηλευτική Μονάδα ξεχωριστά. 
 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

• Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας. 

Διεύθυνση Αναθέτουσας : Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή Συντριάδα – 27131 -  Πύργος  

Τηλέφωνο : 26210-82784 και Φαξ : 26210-82378, E-mail : promithiesgnpyr@gmail.com 

Πληροφορίες : κ. Πουλιάσης Αλέξανδρος. (Όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του 

Γ.Ν.Ηλείας) 

 

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας 

Αρχής για την προκήρυξή του.  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:  

1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 10-05-2017. 

2. Στον ελληνικό τύπο στις 11-05-2017,  

 

Α) «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 

Β) «ΛΟΓΟΣ» 
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Γ) «ΠΑΤΡΙΔΑ» 

4. Αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου στη  

διεύθυνση (www.nosokomeiopyrgoy.gr). 

5. Ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων (Ν.Μ. Πύργου, Επιμελητήρια).  

6. Διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr ΕΣΗΔΗΣ 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένες, μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-

102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση 

των Υπουργικών Αποφάσεων των παρ. 5 του άρθρου 36 και της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016. 

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, θα πρέπει 

επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη: 

 

 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΑΡ. ∆ΙΑΚ.    9820/10-05-2017 

    Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗ∆ΗΣ: 41680 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ  (Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ , Ν.Μ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΚΑΙ Ν.Μ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ) 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  

CPV 90524400-0 

 

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του 

φακέλου.  

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και 

αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και  
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(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

 

Περιεχόμενα (υπό)Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τα άρθρο 79 και 93 του Ν. 

4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω : 

1. Εγγύηση συµµετοχής για τον διαγωνισµό 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης 

συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Το ύψος της 

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, 

αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Ε της παρούσας διακήρυξης. 

2. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)  (που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα)  του αρ. 79 του Ν. 

4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 

(Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 

του Ν.4412/2016, το (ΤΕΥΔ)  περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

Το (ΤΕΥΔ)  αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες 

πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. 

Οδηγίες για το (ΤΕΥΔ)  παραθέτονται στο Παράρτημα Γ', ενώ σε ηλεκτρονική μορφή το (ΤΕΥΔ)   αναρτάται 

ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στην Ιστοσελίδα της Α.Α, και 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Ηλεκτρ. Γ/σμου ΕΣΗΑΗΣ: 29614 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα (ΤΕΥΔ)  . 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων 

άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του 

(ΤΕΥΔ)  μαζί με χωριστό (ΤΕΥΔ)   όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες 

στις οποίες στηρίζεται. 

Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό 

φορέα, χωριστό (ΤΕΥΔ) , στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως 

V του (ΤΕΥΔ)   . 

- Σε περίπτωση που ο ποοσφέοων είναι νοµικό πρόσωπο, το (ΤΕΥ∆) υποβάλλουν : 
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 
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β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 
ΑΕ 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το 

ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 

νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

- 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. 

Το  (ΤΕΥΔ), τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων 

που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
- Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν 
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγύηση συμμετοχής 
α) Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες 

οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας 

το ποσό ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των 

προσφερόμενων ειδών, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

 β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η 

εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

άσκησης: 

β1) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης και 

β2) ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

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

ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο Φορέας μπορεί, πριν τη 

λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν προσκομίσει έγκαιρα τα 

προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 

ζ) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf 

και προσκομίζεται από αυτόν στην Επιτροπή Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. 
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον  ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) : 90524400-0  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Α.ΤΜΗΜΑ 1  : «CPV 90524400-0  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
για τις ανάγκες της Ν.Μ.Πύργου» εκτιμώμενης αξίας 178.370,50 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24% 
 
Εγγύηση συμμετοχής 2.876,94 (δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά) 

Β.ΤΜΗΜΑ 2 :«CPV 79713000-5  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  για τις ανάγκες της Ν.Μ.Αμαλιάδας» εκτιμώμενης 

αξίας 19.680,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

Εγγύηση συμμετοχής 317,41  ευρώ (τριακόσια δέκα επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά) 

Γ.ΤΜΗΜΑ 3 :«CPV 79713000-5  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  για τις ανάγκες της Ν.Μ. Κρεστένων» εκτιμώμενης 

αξίας 1.968,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

Εγγύηση συμμετοχής 31,74  ευρώ (τριάντα ένα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5 (πέντε) επί τοις εκατό (%) 

της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας που προσφέρει, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

γ) Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

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

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

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

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

ε) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

στ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η 

παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται 

σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της 

υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση τους απαιτείται προηγούμενη 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

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

της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα  με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση u963 σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά   επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους . 

4. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, 

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

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

εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της  της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Φορέα και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Το Νοσοκομείο επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 

συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf με τα άρθρο 79 και 93 του του Ν. 4412/2016, το 

Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται στο 
πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου, κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
- Τεγνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν 

στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 

Τεγνική προσφορά 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  διαιρείται  στις  εξής  ενότητες  τα  περιεχόμενα  των  οποίων       

περιγράφονται   στη   συνέχεια.   

 Στον   υποφάκελο   της   τεχνικής   προσφοράς,   οι   Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν,  υπό μορφή 

παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και 

αρίθμηση: 
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Α) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης,με  πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε 

πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους της διακήρυξης. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά. 

 

β) Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς, όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ της παρούσας. 

γ) Τα απαραίτητα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ της παρούσας. 

δ) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν 

τροποποιήσεων του, καθώς και αντίγραφα των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις. 

ε) Συμπληρωμένους πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. 

 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 

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

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως 
την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά είδος με 

αναφορά και στον κωδικό του) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η 

οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο 

το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Υπενθυμίζεται ότι οι αναλυτικοί πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές, θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν, με ποινή απόρριψης του συνόλου της προσφοράς και στην Τεχνική Προσφορά. 

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή 
καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών  (Ν.4052/2013 άρθρο 14 
παρ. 7) 

Τα Οικονομικά Στοιχεία της προσφοράς υποβάλλονται  σε πίνακα, στον οποίο θα πρέπει να προστεθούν τα 

ακόλουθα στοιχεία από τον συμμετέχοντα:  

1. προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α.,  

2. το ποσοστό Φ.Π.Α. ( 24%),  

3. κωδικός και τιμή Παρατηρητήριου Τιμών, αν υφίσταται.  

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών, 

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

στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου 

Τιμών. 
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Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, επιπλέον συμπληρωμένο και 

ψηφιακά υπογεγραμμένο, το συνημμένο στην παρούσα έντυπο οικονομικής προσφοράς, σε μορφή .pdf. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Οι προσφορές θα δοθούν για τη συνολική διαχείριση (αποκομιδή-μεταφορά και διάθεση)  των ΕΑΥΜ 

(ΕΑΑΜ και ΜΕΑ) των τριών (3) Νοσηλευτικών Μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας,   ή για κάθε 

Νοσηλευτική Μονάδα ξεχωριστά. 

 
2. Επισημάνσεις για τον τρόπο σύνταξης της Οικονομικής Προσφοράς. 
• Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
• Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από 

τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού στην περίπτωση που παρουσιάζει 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τη διακήρυξη. 

• Οι τιμές (σε ευρώ) πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. που αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη 

για τη σύγκριση των προσφορών. 

• Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

• Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 

προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή 

δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

• Δεν προβλέπεται όρος αναπροσαρμογής των τιμών της σύμβασης. Προσφορά που θέτει όρο 

αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη 

εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Διευκρινίσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής ή επί της Τεχνικής Προσφοράς δίνονται από τον 

προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από 

αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες, (άρθρο 102 Ν.4412/2016), να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους 

(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς 

το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. 

Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 

έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
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Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, 

αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 

προσφοράς. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του 

προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να 

λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. 

Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την 

ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 

Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.μ., 13-06-2017 ημέρα Τρίτη μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» . 

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των 

οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 

των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 

των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 180 ημερών, το οποίο 

υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική 

μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης  

• Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
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• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης.  

• Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. 

• Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο 

ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο τελευταίος 

επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες. 

 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην 

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

λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 100 του Ν. 4412/2016), όπως 

ειδικότερα αναλύεται παρακάτω. 

2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με τα τυχόν 

επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στο 

φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους 

κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής 

Προσφοράς». Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται. 

3. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 

προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη της. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες 

για την πληρότητα και την νομιμότητά τους, και αξιολογεί τη συμφωνία των τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχόντων με τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

4. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει αιτήματα ηλεκτρονικά, μέσω της 

παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή 

διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να 

παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες 

διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

5. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή ελέγχει τους φακέλους 

τεχνικής προσφοράς αυτών που δεν αποκλείονται με βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε 

επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί σε έλεγχο και 

αξιολόγηση του περιεχομένου των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους 

όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει 

απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

6. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα συμφέροντα του οικονομικού φορέα, τότε 

ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σημειώνει στο σχετικό πεδίο του συστήματος με την ένδειξη 

«Εμπιστευτικό». Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών και οι 

λοιποί συμμετέχοντες. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον στην προστασία 

του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

7. Με το πρακτικό που συντάσσει η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό υποψηφίων στις 

περιπτώσεις παραβίασης των όρων της διακήρυξης ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες 
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προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και προωθεί το πρακτικό στην συλλογικό όργανο για τη λήψη 

σχετικής απόφασης. 

8. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για 

την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομικής Προσφοράς και οι συμμετέχοντες αποκτούν 

πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

9. Ακολούθως, η Επιτροπή αφού ελέγξει τη συμμόρφωση των οικονομικών προσφορών με τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης, αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το 

κριτήριο κατακύρωσης. Δεδομένου ότι για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η Επιτροπή κατατάσσει τους προσφέροντες κατά σειρά 

μειοδοσίας. 

10. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, βάσει των διατάξεων του 

N.3886/2010 και του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά προς το Δ.Σ. για λήψη της σχετικής απόφασης 

περί της αποδοχής ή μη της ένστασης 

11. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Νοσοκομείο ειδοποιεί εγγράφως, μέσω του Συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ, τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας το πολύ είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του Ν. 4250/2014 των ακόλουθων δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν 4412/2016. 

• Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του μειοδότη, ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το 

ισχύον  καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα 

οποία  πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης  

αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 

κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

ι) Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων 

καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό 

Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.  

ιι) Για Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε.  

ιιι) Αν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο 

του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης , το 

οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το 

τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 
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• Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το οποίο να είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (άλλως, αν η ισχύς του έχει λήξει απαιτείται η προσκόμιση και νεώτερου εν 

ισχύ ποινικού μητρώου κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης) από  το οποίο να 

προκύπτει ότι  

α)δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας τα 

πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

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

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

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

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

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,   

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

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

2803/2000 (Α' 48), 

ε) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

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

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

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

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

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

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

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

 Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα 

πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. Η υποχρέωση αποκλεισμού του οικονομικού φορέα  εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό.  

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου  αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. 

και IKE, στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη 

περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 



24 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη του, 

όσο και για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

• Πιστοποιητικό/ά  το/τα οποίο/α  να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου  πριν  την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης  της    από το οποίο να προκύπτει   ότι ο 

προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών του, οι οποίες είναι συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού, και 

το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  

του διαγωνισμού και το οποίο να είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

• Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρείς 

προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους 

του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό 

προμήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 

• Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 

• Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών, με 

μνεία για κάθε παράδοση (παραλήπτης ημερομηνία,ποσό) 

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιας υπηρεσίας που 

θα βεβαιώνουν την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων κατά ISO 9001 κλπ, για όποιο από τα 

είδη απαιτείται. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης του προσωρινού αναδόχου στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών για την κατακύρωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

Τα ζητούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Μειοδότη». 

Επίσης, προσκομίζονται σε φυσική έντυπη μορφή - με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση - εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή τους) στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου  τα 

έγγραφα – δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Για τον τρόπο 

υποβολής και προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόμενα στην διακήρυξη. 

Συγκεκριμένα, δεν προσκομίζονται τα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον 

ίδιο τον οικονομικό φορέα (όπως οι Υπεύθυνες Δηλώσεις) και κατά συνέπεια φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 
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Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα 

με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των Ν. 4412/2016 ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του 

νοσοκομειου  η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντα που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

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

Επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου προς το Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης. 

 

  ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων 

και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

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

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

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

αξιολόγησή της. 

 

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς  το Δ.Σ. που 

αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής, 

β) Τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης και την επανάληψη της διαδικασίας με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

 Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των ορίων] 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 
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την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της ειδικής 

φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, 

κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 

στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

31η Μαϊου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, 

σύμφωνα με το Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47) με το άρθρο 54 του οποίου δίδεται παράταση στην έναρξη 

ισχύος του Βιβλίου IV  του ν. 4412/2016 (έννομη προστασία - ΑΕΠΠ) μέχρι 31/5/2017 και αντίστοιχη 

παράταση στην κατάργηση του ν. 3886/2010. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης. Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας   κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 105 του 

άρθρου 4412/2016. 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο φορέας δεν την 

κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως 

η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. 

3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο φορέας προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
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έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την 

προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το φορέας, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων 

που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Τις προς παροχή υπηρεσίες και τις ποσότητες αυτών. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

 

2. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Νοσοκομείου από τον Διοικητή.Το αντικείμενο της 

σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν 

συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

3.  Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες. Το Νοσοκομείο δύναται να λύει τη 

σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της εφόσον έχει υπογράψει σύμβαση προμήθειας για τα 

ίδια είδη ή ρυθμιστεί διαφορετικά από την ΕΠΥ ή την 6
η
 Υ.ΠΕ.,χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή 

άλλης αξίωσης από τον προμηθευτή. 

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 



28 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει 

παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις 

και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221.. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφασητου αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 

επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προ- βλέπονται από την σύμβαση 

και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής.  

2.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016. 

 3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

 4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ-

πτωτο. 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση 

από την αναθέτουσα αρχή, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε  με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε 

φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα. Μετά το Οριστικό Τμηματικό Πρωτόκολλο παραλαβής των 

ειδών και εφ’ όσον δεν παρατηρηθεί καμία διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το 100% 

του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος. 

 Για την πληρωμή τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4152/13 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5 (άρθρο 4    Οδηγίας 2011/7). 
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Τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώματα, χαρτόσημα και τυχόν έξοδα ελέγχου, καθώς και οι εξής  

κρατήσεις  

α) κράτηση 0,06%  υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4412/2016 παρ.7 του άρθρου 375  

,Χαρτόσημο 3,%  και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%  

β) Φόρος 8% 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
 

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:  

 

1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 10/05/2017. 

 

2. Στον ελληνικό τύπο στις 11/05/2017,  

Α) «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 

Β) «ΛΟΓΟΣ» 

Γ) «ΠΑΤΡΙΔΑ» 

4. Αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου 

στη  διεύθυνση (www.nosokomeiopyrgoy.gr). 

5. Ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων (Ν.Μ. Πύργου, Επιμελητήρια).  

6. Διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr ΕΣΗΔΗΣ                                                                                                             

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                                                                                     ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΗΛΕΙΑΣ 

 

                                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΜΕΡΟΣ Β’- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ « ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

CPV 90524400-0 

 
 

Η συλλογή και ο διαχωρισμός των αποβλήτων θα γίνεται από προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας.  

( Παράρτημα 1 , Παράγραφος 1.1.2 της ΚΥΑ οικ.146163). 

Από τον ανάδοχο κάθε μήνα θα διατίθενται τα Hospital Box (σε επαρκείς ποσότητες) και με αντίστοιχο χρώμα 

για την τελική περισυλλογή τους. Επιπλέον από τον ανάδοχο πέραν της σακούλας που θα περιέχεται σε κάθε 

Hospital Box θα διατίθεται μία επί πλέον σακούλα αντιστοίχου χρώματος 

Η συσκευασία των αποβλήτων προς αποστείρωση θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.146163 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

≪ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ≫ παράγραφος 1.2.4 ≪ 

Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) 

Συγκεκριμένα : 

Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς 

Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) τα οποία προορίζονται προς αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 

• μιας χρήσεως, 

• αδιαφανείς, 

• κίτρινου χρώματος, 

• ανθεκτικές κατά την μεταφορά, 

• να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού, ανάλογα με την κλάση UN 

στην οποία αυτά κατατάσσονται, 

• να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους. 

• να χαρακτηρίζονται με τον όρο ≪ Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά 

(ΕΑΑΜ)≫,  

• να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, 

• να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, 

• να φέρουν αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή 

θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/ εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, 

προορισμό αποβλήτων, 

• Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν 

μεταφέρεται και να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του. 

Η συσκευασία των αποβλήτων προς αποτέφρωση θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.146163 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

≪ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ≫ παράγραφος 1.2.3 ≪ 

Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ) 
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Συγκεκριμένα : 

Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή ΕΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ) τα οποία προορίζονται προς αποτέφρωση πρέπει να 

έχουν τις εξής προδιαγραφές: 

• μιας χρήσεως ,  

• κόκκινου χρώματος, 

• να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για ασφαλή 

μεταφορά, 

• κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους, 

• να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται 

επικίνδυνα αέρια, 

• να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, 

• Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να 

κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται, 

• ο περιέκτης πρέπει να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του, 

• τα hospital boxes που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά, να είναι κατάλληλες κατά UN, 

• να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του 

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

κατατάσσονται, 

• να αναγράφουν τη κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητα τους, και τον όρο ≪ Επικίνδυνα 

Απόβλητα ≫ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ), 

• να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να 

αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/ εργαστήριο), ποσότητα 

αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων. 

Τονίζεται ότι οι συσκευασίες για την μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να είναι μίας χρήσης και 

πιστοποιημένες κατά UN. Δεν επιτρέπεται η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων κάδων παρά μόνο για εντός των 

ΥΜ μεταφορά και επεξεργασία (παράρτημα 1 άρθρο 1.1.2.1) 

Σύμφωνα με το παράρτημα 2 άρθρο 6.4 παράγραφο 6.4.1 δεν επιτρέπεται η μεταφορά του περιεχομένου από 

ένα κάδο σε άλλο λόγω υψηλού κινδύνου μόλυνσης. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η αποθήκευση θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 146163 και συγκεκριμένα 

παράρτημα 1 άρθρο 3 παράγραφος 3.1.2, 3.1.3 
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Για την περίπτωση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τη 

δυνατότητα να τοποθετήσει στις εγκαταστάσεις του εργοδότη δύο(2) ψυκτικούς  θαλάμους για τις ανάγκες 

της προσωρινής αποθήκευσης των παραγόμενων αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας. Η δαπάνη (σε αυτή 

την περίπτωση) που αντιστοιχεί στη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση των ψυκτικών θαλάμων θα 

βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η Χωρητικότητα του ενός ψυκτικού θαλάμου για τα ΕΑΑΜ (θερμοκρασίας 

μικρότερης ή ίσης των 5 βαθμών κελσίου) θα είναι περίπου 30000 λίτρα και του ψυκτικού θαλάμου για τα 

ΜΕΑ μικρότερης χωρητικότητας. Η θερμοκρασία των ψυκτικών θαλάμων για τα ΜΕΑ της ΥΜ θα είναι 

μικρότερη των 0 βαθμών κελσίου. 

Στο εξωτερικό τους θα υπάρχει ευκρινής σήμανση με τον όρο ≪ επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα ≫ και θα φέρει 

το διεθνές σύμβολο του βιολογικού κινδύνου. Οι θάλαμοι θα παραχωρούνται στην Υ. Μ. προς χρήση για όσο 

διαρκεί η σύμβαση, αλλά θα παραμένει στην κυριότητα του ανάδοχου. 

Η Υγειονομική Μονάδα θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα για την τροφοδοσία των ψυκτικών θαλάμων και θα 

μεριμνήσει για την εν γένει λειτουργική τοποθέτηση του στους χώρους της εγκατάστασης, όπως για 

παράδειγμα για την ύπαρξη αναμονής" πρίζας ηλεκτρικού ρεύματος πλησίον του θαλάμου, για την άμεση 

τροφοδότηση του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κάτω από τον μεγάλο ψυκτικό θάλαμο ζυγιστικά 

στοιχεία, για τη διευκόλυνση της ζύγισης και την αδιαμφισβήτητη εγκυρότητα των μετρήσεων. Σε ευκρινές 

σημείο θα τοποθετηθεί αδιάβροχο ηλεκτρολογικό κουτί με κλειδαριά, όπου στο εσωτερικό θα τοποθετηθεί η 

οθόνη , όπου θα εμφανίζονται τα κιλά που περιέχονται στο εσωτερικό του ψυκτικού θαλάμου. 

Στο εσωτερικό του θαλάμου θα πρέπει να υπάρχει φωτιστικό στοιχείο. 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να συντηρεί τους ψυκτικούς θαλάμους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή 

λειτουργία του και η υγιεινή και ασφάλεια γενικότερα. Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού μηχανήματος ο 

εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. 

Η συντήρηση καθαρισμός και η απολύμανση (σε κάθε περίπτωση)  θα γίνεται βάσει των ισχυουσών 

διατάξεων και θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει τη δυνατότητα με εφοδιαστεί με  ζυγαριά ακριβείας οπού θα ζυγίζονται οι 

περιέκτες σε περίπτωση βλάβης των ζυγιστικών στοιχείων. Η ζυγαριά θα πρέπει να είναι κινητή και να μπορεί 

να μεταφερθεί στο χώρο όπου θα γίνεται η παραλαβή - παράδοση των απορριμμάτων παρουσία του 

υπευθύνου διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας -Ν.Μ. Πύργου. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Η αποκομιδή (σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163 παράρτημα 1 παρ.3.1.3), των ΕΑΑΜ-ΜΕΑ  του Νοσοκομείου θα 

εκτελείται  τις πρωινές ώρες και εργάσιμες ημέρες, παρουσία του υπευθύνου και της επιτροπής διαχείρισης 

αποβλήτων της ΥΜ, και το μεσοδιάστημα μεταξύ των αποκομιδών δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες. 

Η Υγειονομική Μονάδα θα παραδίδει στον ανάδοχο τα απόβλητα κατάλληλα συσκευασμένα σύμφωνα με την 

ΚΥΑ και τον κώδικα ADR και θα μεταφέρονται στο φορτηγό ψυγείο από τους ειδικούς ψυκτικούς θαλάμους 

της Υγειονομικής Μονάδας από προσωπικό του Αναδόχου σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163 παρ. 1 άρθρο 2. 

Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με τους υπευθύνους διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου 

Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου),για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης για την συλλογή και 

μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ≪ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης 

Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ≫, κεφ.6 , παράγραφος 6.2 της ΚΥΑ οικ.146163. 
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Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο της διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου) δύο (2) πιστοποιημένα κατά ADR και ΑΤΡ φορτηγά ψυγεία μεταφοράς 

ΕΑΥΜ 

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές σύμφωνα με το παράρτημα 1 , 

παράγραφος 2.2.4 της ΚYA οικ.146163 . Συγκεκριμένα Τα οχήματα μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να 

πληρούν τις εξής απαιτήσεις: 

• Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 

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

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

σε εμφανές σημείο. 

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

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

≤8οC,να μη φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και 

να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των 

χειριστών. 

• Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος που να δια 

σφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης. 

• Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης. 

• Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με τους ειδικούς δείκτες 

για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών. 

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

• Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων. 

• Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των 

αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση. 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρία για την εκτέλεση του 

μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων τότε απαιτείται να κατατεθεί και η μεταξύ τους σύμβαση. 

Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων του Νοσοκομείου από την μονάδα 

επεξεργασίας των αποβλήτων . Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας , το 

είδος των αποβλήτων προς επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων. (Γενικό Νοσοκομείο …….) 

Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά  

νομίμως θεωρημένα  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή- μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων , σύμφωνα με το άρθρο 10 

παρ. 5 της ΚΥΑ 37591/2031/2003, ή όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την Αριθμ. οικ.146163 ≪ Μέτρα και Όροι 

για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ≫ όπου πρέπει να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες 

μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο. Σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΚΥΑ οικ.146163 ≪ 
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Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ≫ Μέχρι τη χορήγηση των αδειών 

συλλογής και μεταφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ οικ.146163, ισχύουν οι άδειες που έχουν 

χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003 κοινής υπουργικής απόφασης ≪ Μέτρα 

και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες ≫ (ΦΕΚ Β 1419/01.10.2003). 

Οποιοσδήποτε προβαίνει σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ, υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης, μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος αυτής 

Πιστοποιητικά ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται ικανότητα ψύξης των ψυκτικών μηχανημάτων των φορτηγών 

ψυγείων, 

• Έγγραφα όπου θα αναγράφεται η συμμόρφωση του φορτηγού ψυγείου σύμφωνα με τους κανόνες ADR για 

την σύννομη οδική μεταφορά επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων. 

• Ο ανάδοχος πρέπει για την συλλογή και μεταφορά των νοσοκομειακών αποβλήτων να είναι πιστοποιημένος 

κατά ISO 9001:2008 κατ κατά ISO 14001. 

• Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για 

μεταφορά ΕΑΥΜ. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων 

τουλάχιστον δύο (2) Οχημάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ πιστοποιημένα κατά ADR. 

•Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου κατόχου της άδεια 

μεταφοράς ΕΑΥΜ, στην οποία να δηλώνεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο (2) αδειοδοτημένα οχήματα 

μεταφοράς ΕΑΥΜ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα μα τους 

όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163 ≪ Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ≫ 

και ότι θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου 

σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163 

• Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των 

αποβλήτων καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας των οδηγών με την εταιρία(αναγγελίας 

πρόσληψης ΟΑΕΔ, και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου)Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου 

απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ ελάχιστον δύο οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά. 

• έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς στο 

αντικείμενο της μεταφοράς των ΕΑΥΜ. 

• Όλες οι διαδικασίες της συλλογής και μεταφοράς να τηρούν τα προβλεπόμενα στην Αριθμ. οικ.146163 ≪ 

Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ≫  

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με ασφαλιστική εταιρία για ασφάλιση 

της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον. Η ασφάλεια να καλύπτει όλα τα 

στάδια διαχείρισης των αποβλήτων, από τη συλλογή μέχρι την αποτέφρωση ή την αποστείρωση τους και για 

το σύνολο της περιοχής εντός της οποία δραστηριοποιείται η εταιρία 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 2 φορτηγών που θα εκτελέσουν το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 

Επεξεργασία των επικινδύνων Αποβλήτων . 

Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλληλη μονάδα αποτέφρωσης ή αποστείρωσης σύμφωνα με το 

Παράρτημα 1 κεφ.4 της ΚΥΑ οικ.146163. 
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Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ προβλέπονται στο 

παράρτημα 1 , κεφ.4.3 παράγραφο 4.3.1 της ΚΥΑ οικ.146163. 

Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει ότι η μονάδα επεξεργασίας είναι σύμφωνή με τις 

τεχνολογίες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163 

Αποστείρωση των ΕΑΑΜ 

Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει 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 νέα KYA 146163 . 

Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποστείρωσης. 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης. 

Για τις μονάδες αποστείρωσης να υποβληθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω : 

1. Τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας 

ΕΑΑΜ 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. 

2. Να υποβληθεί 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 με 

επιτυχία του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ 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 όπου θα προκύπτει η χώρα καταγωγής του εξοπλισμού και η αξιοπιστία του. Η 

αξιοπιστία του κύριου τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των ΕΙΑ 

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. 

4.1. Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 (ο 

ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ).  

4.2 Ο ανάδοχος να τεμαχίζει τα απόβλητα στον ίδιο χώρο που γίνεται η αποστείρωση (δηλαδή σε κλειστό 

σύστημα αποστείρωσης), ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα.  

4.3 Η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και για τέτοιο 

χρονικό διάστημα ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο 

αποστείρωσης STAATΤ ΙΙΙ όπως ρητά απαιτείται από την ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012 (παράρτημα 1 – εδ. 4.3.1).  
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4.4. 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.  

4.5. Να πραγματοποιείται έλεγχος της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας αποστείρωσης που 

εφαρμόζεται, σύμφωνα με  το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138. 

4.6. 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.  

4.7. Αν πρόκειται για κινητή μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων να τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά  

καθορισμένο από την Υγειονομική Μονάδα, χώρο, ο οποίος θα διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις 

υγιεινής (δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α.).  

4.8. Οι σταθερές εγκαταστάσεις αποστείρωσης να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για αυτή τη χρήση οι 

οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου.  

4.9.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.  

4.10.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.  

4.11. 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.  

4.12. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να πραγματοποιεί ετήσιο έλεγχο των 

θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού.  

4.13. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει το πρότυπο ΕΛΟΤ 

12740/00, και (κατά περίπτωση), το πρότυπο ΕΛΟΤ 12347/98  (ανάλογα με τη μέθοδο αποστείρωσης που 

χρησιμοποιεί και υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζει μέθοδο αποστείρωσης που εναρμονίζεται με τις 

επιτρεπόμενες μεθόδους της ΚΥΑ 146163/2012). 

4.14. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Υγειονομικής Μονάδας για τη συμπλήρωση του 

συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των ΕΑΑΜ, του οποίου και κρατάει αρχείο μαζί με τα στοιχεία 

λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις αναλύσεις και μετρήσεις των διενεργούμενων ελέγχων, της 

επεξεργασίας και της αξιολόγησής τους, για τουλάχιστον 10 έτη. Αντίγραφο συνοδευτικού Εντύπου 

Αναγνώρισης παραδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα επεξεργασίας όπου οδηγούνται τα απόβλητα για 

αποστείρωση, έτσι ώστε να μπορεί να ζητηθεί από την Υ.Μ. βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας 

προς επεξεργασία μετά την αποστείρωση, ως επίσης σχετικό έντυπο του τελικού προϊόντος.  

4.15. Η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και της διαδικασίας αποστείρωσης κατά τη διάρκεια της 

τακτικής διαχείρισης, θα πρέπει να επαληθεύεται  σύμφωνα με  τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138. 
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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 πρέπει να 

διενεργούνται υπό την εποπτεία του υγειονομικού υπευθύνου της Υ.Μ. και σε περίπτωση που πρόκειται για 

εγκαταστάσεις εκτός της ΥΜ, υπό την εποπτεία του τεχνικού υπευθύνου. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει 

να στέλνουν στην ΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα των καταγραφών όλων των μετρήσεων των 

φορτίων που επεξεργάστηκαν και προέρχονται από τη συγκεκριμένη ΥΜ. Οι εγκαταστάσεις υπόκεινται σε 

προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο των ΑΕΠΟ και της εν γένει περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων.  

4.16. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί μητρώο το οποίο συμπληρώνεται ανά τρίμηνο και να συντάσσει  ετήσια 

έκθεση παραγωγού αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ οικ. 146163/2012, το άρθρο 11 της ΚΥΑ 

13588/725/2006 και το Κεφάλαιο 12 της ΚΥΑ 24944/1159/2006.  

4.17. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποστείρωση ποσότητα ΕΑΑΜ παρουσία Επιτροπής 

της Υγειονομικής Μονάδας. Επιπλέον να αποδεικνύει τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και 

λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού του.  

4.18. Στη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς επεξεργασία 

αποβλήτων μέχρι τρείς (3) ημέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών 

αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης ή αποστείρωσης είτε λόγω αναγκαίων έργων 

συντήρησης.  

5. Θεωρημένο αντίγραφο της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των δύο (2)  προηγουμένων ετών, των οποίων η 

μη συμπερίληψη (όταν αποδεδειγμένα δεν είναι εφικτή για αντικειμενικούς λόγους), δεν θα αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού στην περίπτωση που προσκομισθεί κατάλογος  των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων 

υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου 

ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙ «Τεχνική 

Ικανότητα», του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016, «Αποδεικτικά Μέσα», που ενσωματώνει Μέρος ΙΙ 

«Τεχνική Ικανότητα», του Παραρτήματος ΧΙΙ, της Οδηγίας 2004/24.  

6. Για της μονάδες αποστείρωσης ΕΑΑΜ ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Έγγραφα που να αποδεικνύεται 

ότι πληροί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00, και (κατά περίπτωση) το πρότυπο ΕΛΟΤ 12347/98 (παράρτημα 1, 

παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ οικ.146163 ) 

7. 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 τα εκάστοτε ΧΥΤΑ 

8. Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος. 

Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα ν α αναγράφεται η φράση ≪ 

Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ≫, καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία 

της ΥΜ και η ημερομηνία επεξεργασίας. Τα ≪ Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ≫, οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με 

ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. ( Παράρτημα 1 , κεφ 4 , 

παράγραφος 4.3.3 της ΚΥΑ οικ.146163) 

9. 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 
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10. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση 

ή άδεια απόρριψης αποβλήτων στο οικείο ΧΥΤΑ. 

11. 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. 

12. Για της μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία 

ότι τα τελικώς αποστειρωμένα απορρίμματα διατίθενται στο οικεία ΧΥΤΑ σε κίτρινους περιέκτες όπου 

εμφανώς αναγράφεται η φράση ≪ Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ≫, καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού 

προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της υγειονομικής μονάδας και η ημερομηνία επεξεργασίας. ( 

Παράρτημα 1 , κεφ 4 , παράγραφος 4.3.3 της Κυα οικ.146163) 

13. Για της 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 (ΕΝ ISO 11138 (Παράρτημα 1, παράγραφος 4.3.1. της 

ΚΥΑ οικ.146163) 

14. 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. ( Παράρτημα 1 , κεφ 

4 , παράγραφος 4.3.2 της ΚΥΑ οικ.146163) Να κατατεθούν οι πιστοποιήσεις των απολυμαντικών. 

15. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163 άρθρο 4 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 καταθέσει πιστοποιητικά η έγγραφα εκπαίδευσης των χειριστών του μηχανολογικού 

εξοπλισμού αποστείρωσης από τον κατασκευαστή του αποστειρωτικού εξοπλισμού οπού θα δηλώνεται και 

θα πιστοποιείται ότι οι χειριστές του αποστειρωτή /ων έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως και είναι ικανοί να 

χειριστούν αποτελεσματικά και επαρκώς τους αποστειρωτές. 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   

   

   

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, με ποινή απόρριψης, να καταθέσουν μαζί με την 

προσφορά τους και δείγματα των προσφερομένων ειδών εις διπλούν, με εξαίρεση δείγματα τα οποία λόγω 

της φύσης τους ή της αξίας δεν μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν. 

Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης θα πρέπει να κατατεθεί επίσημο προσπέκτους του 

κατασκευαστικού οίκου, στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου είδους. 

 
 

                                                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ  

 

 

 

                                                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

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

 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

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

- Ονοµασία: Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221938 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: :     ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α  Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ -ΠΑΤΡΩΝ /ΠΥΡΓΟΣ 

ΗΛΕΙΑΣ /27131 

- Τηλέφωνο: 2621082784 

- Ηλ. ταχυδροµείο:promithiesgnpyr@gmail.com  

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http:/www.nosokomeiopyrgoy .gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

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

CPV): «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  για τις 

ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ)   CPV 90524400-0 

 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:  

- Η σύµβαση αναφέρεται σε: Προµήθειες 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία:  

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 

µεσαία επιχείρησηi; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 
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Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το 

µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο3: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 
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Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε 

άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς 

που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των 

τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί 

να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

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

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

ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε 

την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 

στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο 

και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του 

ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  

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

παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονοµικούς φορείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες6 

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

10. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση7· 
11. δωροδοκία8,9· 
12. απάτη10· 
13. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες11· 
14. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας12

· 

15. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων13. 
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Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου14 

το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
15

 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 

σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
19

: [……] 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. - ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 
στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

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

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης20, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 22 

[……][……][……] 

 

       Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι 
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αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου23; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

αυτού του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις24 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της 

εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των 

µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 

τις περιστάσεις25 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα26; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες 

µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων27, λόγω της 

συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην 

προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασης28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια29 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 

άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα 

σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής31; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός 

φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Απάντηση: 

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

οικονοµικού φορέα των τριών τελευταίων οικονοµικών 

ετών είναι ο εξής : 

και/ή, 

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα των τριών τελευταίων οικονοµικών 

ετών είναι ο εξής32: 

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

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

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

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόµισµα 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα που 

καλύπτεται από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη 

διακήρυξη των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα των τριών τελευταίων 

οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη είναι ο εξής33: 

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

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

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

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόµισµα 

 

 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1) Κατά τα τρία τελευταία έτη34, ο οικονοµικός φορέας 

έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε 

τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες 

δηµόσιους ή ιδιωτικούς35: 

Περιγραφ

ή 

ποσά ηµεροµη

νίες 

παραλήπτ

ες 
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2) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 

Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα 

δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

3) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται 

η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε 

παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 

πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

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

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα 

απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν 

όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα 

απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν 

όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

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

προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται36, εκτός εάν : 

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

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν37. 

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

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

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος 

υπογραφή:  
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

2 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και 
των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

3 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

5  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

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

8
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

10
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

11
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 
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ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

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

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

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

14
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

15
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

20
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

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

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

21
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

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

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

22
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24 
 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

i
5 Άρθρο 73 παρ. 5. 

i
6 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

i
7 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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i
8 Πρβλ άρθρο 48. 

29
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

31
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

32
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

33
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 

τα τρία έτη. 

34
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

35
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

36
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

37
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Στοιχεία οικονοµικού φορέα 
-Επωνυµία……………………………………………. 
-ΑΦΜ………………………………………………… 
-∆ΟΥ…………………………………………………. 
-∆ιεύθυνση…………………………………………… 
-Τηλ…………………………………………………... 
-FAX..………………………………………………... 
-Email..……………………………………………….. 
 

Ηµεροµηνία..…./.…../…….             
 

Προς : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ 
Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

 
 

Σας υποβάλουµε την οικονοµική µας προσφορά για τη διακήρυξη …………. για 
……………………………………, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

 
 

ΕΙΔΟΣ/ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (24%) 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ 

Αποστείρωση και 

τελική διάθεση 

των ΕΑΑΜ 

 

  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΑ 

Αποτέφρωση και 

τελική διάθεση 

των ΜΕΑ 

 

 

  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ 

Συλλογή-

μεταφορά, 

κόστος 

συσκευασιών 

κλπ, των ΕΑΑM 

 

  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

(Συλλογή – 

μεταφορά, 

κόστος 

συσκευασιών 

κλπ,) των ΜΕΑ 

 

 

  

   

 
 

 

 Υπογραφή – Σφραγίδα 

 

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να περιλαμβάνονται 

με σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης. 

 



60 

                                                                                                                                                                                                       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ονοµασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστηµα:______________________________________________  
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ.  
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. 
οδός ……. αριθµός … ΤΚ………..,]  
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………  
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………  
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,]  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο 
διαγωνισµό της….…………. για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΠΥΡΓΟΥ ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ)   
CPV 90524400-0, συνολικής αξίας..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό 9820/10-
05-2017 ∆ιακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή 
στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση µεµονωµένης 
εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας]  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 
Προσφοράς).  
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονοµασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστηµα:______________________________________________  
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας 
……………ΑΦΜ………  Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας],  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό  της ……………µε αντικείµενο την υπηρεσία 
«ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  για τις ανάγκες του 
Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΚΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ)   CPV 90524400-0, συνολικής αξίας..................................., 
σύµφωνα µε τη µε αριθµό 9820/10-05-2017 ∆ιακήρυξή σας.  
 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 
 
 
 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθµ. 

 

 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤOY Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : …………………………. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ……………………………… 

 

 

Συµβατικού Τιµήµατος    #......................# € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
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                                                    ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ……./…………. 

 

  Στον Πύργο  σήµερα την ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι: 

 

Αφενός 

 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ που εδρεύει στο Πύργο  και εκπροσωπείται νόµιµα για την 

υπογραφή της παρούσας από …………………………………………………… και το οποίο στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

και αφετέρου 

 

Η εταιρεία µε την επωνυµία ………. που εδρεύει στην ……… ., έχει ΑΦΜ ………. υπάγεται στη ∆ΟΥ: 

……………. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κα……………. …………………………………., και η οποία 

στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Προµηθευτής», 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

 

1) Την υπ. αριθ. ………….. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προµήθεια «…………..». 

2) Την από ………… και µε αριθ. Πρωτ. ……………. προσφορά του Προµηθευτή που υποβλήθηκε στο 

πλαίσιο του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης. 

3) Την υπ. Αριθ ……… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα 

του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον Προµηθευτή. 

Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται 

τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, 

κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν 

και αυτός µε υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισµό αυτό. 
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∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  στον Προµηθευτή  σχετικά µε την υλοποίηση της 

προµήθειας. 

 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και 

των τηλεοµοιοτυπιών. 

Προµήθεια: «………………………», όπως εξειδικεύεται στη Σύµβαση. 

 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης:  ……….       Ηµέρα: ………….. 

 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  (ΕΠΠ): Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύµβασης του έργου και την παραλαβή της προµήθειας  (τµηµατική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά  προϊόντα  που ο Προµηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η 

προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού 

διαστήµατος. 

Προσφορά: η από  ………..  προσφορά του Προµηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την 

εκτέλεση της προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί. 

Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, καθώς 

και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 

Σύµβαση, β) τη ∆ιακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προµηθευτή. 

Συµβατικό τίµηµα: #................€#  € µε ΦΠΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 2:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προµηθευτής  αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής 

που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προµήθειας «………………».  

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του Προµηθευτή, σε συνδυασµό µε 

τους όρους της …….. διακήρυξης και την υπ’ αριθµ. ……….. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας 

Αρχής. 
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Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει την  προµήθεια …………………… ως κάτωθι: 

 

ΕΙΔΟΣ/ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΚΙΛΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (24%) 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΑΑΜ 

Αποστείρωση και 

τελική διάθεση 

των ΕΑΑΜ 

 

  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΑ 

Αποτέφρωση και 

τελική διάθεση 

των ΜΕΑ 

 

 

  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ 

Συλλογή-

μεταφορά, κόστος 

συσκευασιών κλπ, 

των ΕΑΑM 

 

  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

(Συλλογή – 

μεταφορά, κόστος 

συσκευασιών κλπ,) 

των ΜΕΑ 

 

 

  

   

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3.ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Η τµηµατική προµήθεια θα ορίζεται κάθε φορά, έπειτα από έγγραφη παραγγελία από το αντίστοιχο 

τµήµα του Νοσοκοµείου, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των τµηµάτων. 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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 Η παράδοση θα γίνεται από τον προµηθευτή µε δικά του µεταφορικά µέσα και ευθύνη στις αποθήκες 

του Νοσοκοµείου, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα της έγγραφης 

παραγγελίας. 

 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από οριζόµενη από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου 

Επιτροπή ,σύµφωνα µε παραγ. 5 του άρθρου 221του Ν.4412/2016. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής 

και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος ενεργείται : α) µε µικροσκοπική 

εξέταση , β) µε χηµική ή µηχανική εξέταση , γ) µε πρακτική δοκιµασία , δ) µε όλους ή µε όσους από τους 

παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό και µε οποιοδήποτε άλλο 

ενδεικνυόµενο τρόπο,σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή αποφαίνεται για την παραλαβή απόρριψη των υπό προµήθεια ειδών και συντάσσει σχετικά 

πρωτόκολλα. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της προµήθειας αρµόδιες είναι οι τριµελείς Επιτροπές 

παρακολούθησης και παραλαβής.  

Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, 

προβαίνοντας, σε µακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 

αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 

επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρµόδιου 

αποφαινοµένου οργάνου µπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής µε τις παραπάνω αρµοδιότητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Σύµβασης  ορίζεται σε ένα έτος, ήτοι από …………. έως 

………………...  

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση που η προµήθεια παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε 

µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 207. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Η αµοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προµηθευτή  ανέρχεται στο ποσό 

………… ευρώ (………..€ )  πλέον  ΦΠΑ ήτοι ………. ευρώ και ………. λεπτών (…………..€). Ο 

Προµηθευτής αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές, 

νόµιµο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας µετά από συνολική έρευνα που 

πραγµατοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι 

ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Προµηθευτή  για την εκτέλεση της Προµήθειας, 

χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η υποβολή του 

τιµολογίου θα γίνεται ξεχωριστά στην κάθε Νοσηλευτική Μονάδα.  

Ο Προµηθευτής  επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, Ν.4172/2013 ΦΕΚ 167/ Α / 2013 άρθρα 61,62 & 64 όπως εκάστοτε 

ισχύει). 

Στην αµοιβή του Προµηθευτή  χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση: 

Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά και δεν 

υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 

προµήθειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προµηθευτής  κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε αριθµό 

…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ 

(………………. €) (5% της συµφωνούµενης µε την παρούσα αµοιβής του Προµηθευτή, χωρίς τον φόρο 

προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο 

υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Προµηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 

µε την εκτέλεση της προµήθειας. 

Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 

απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Ο προµηθευτής καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συµβάσεις, που έχουν 
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θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) 

ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου της 

παρούσας µε έγγραφη γνωστοποίηση στον Προµηθευτή  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν. 4412/2016 

άρθρο 133. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, 

η ηµεροµηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούµενη διάρκεια της. Από την ηµεροµηνία έναρξης 

της αναστολής ο  Προµηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση 

των οποίων έχει ανασταλεί. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προµηθευτή  που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης 

της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την 

ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 

του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Ν. 4412/2016, η ………. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού και η από ……… κατατεθείσα προσφορά 

του Προµηθευτή  αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε 
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περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών , η σειρά 

προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύµβαση 

β) Ο Ν. 4412/2016 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

δ) Η προσφορά του Προµηθευτή 

Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερµηνεία των όρων 

της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Προµηθευτής  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, µε 

βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια 

Πύργου, σύµφωνα µε το άρθρο 175 Ν. 4412/2016. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συµβαλλόµενο 

µέρος. 

 

                                                     ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ  

    Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

 

 

 

                               
               

 

 

 

 


