
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη Αναδόχου,

«ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ)»

του Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου

Συνολικού προϋπολογισμού : 30.000,06 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΚΑΕ 0846

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

                                       ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV   90524400-0
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6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                     ΝΑΥΠΛΙΟ:  22-12-2020
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ               ΑΡ.ΠΡΩΤ.:10673   
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΚ 21100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Δ/νση Διοικητικού  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Τμήμα Οικονομικό ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Πληρ/ίες: Δήμητρα Μπουμπουρέκα
 ΤΗΛ.27523 61139
FAX: 27520 2 2 2 7 2
Email: dboumpoureka@gnn.gov.gr
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Γενικό Νοσοκοµείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διακήρυξη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
90524400-0

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 24.193,60€ άνευ Φ.Π.Α και 
30.000,06 € συµπ. του Φ.Π.Α 24% [για ένα (1) έτος].
Α. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΑ.
Για ένα (1) έτος: 8.320,00 € άνευ Φ.Π.Α.
Β. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ.
Για ένα (1) έτος: 15.873,60 € άνευ Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΕ : 0846
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                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ

ΑΡΘΡΟ 6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΩΝ , ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ /ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΘΡΟ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ-
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 17 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)

ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 19 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 24 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 25 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 26 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση

της τιµής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηµεροµηνία : 14.01-2021

Ηµέρα : Πέμπτη

Ώρα : 13:00 µ.µ.

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία : 15.01.2021

Ηµέρα : Παρασκευή

Ώρα :12:00 µ.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γενικό Νοσοκοµείο Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου

Γραφείο Προµηθειών

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας

διενέργειας του διαγωνισµού.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 90524400-0

ΚΑΕ 0846

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 24.193,60€ άνευ Φ.Π.Α και 30.000,06 € 
συµπ. του Φ.Π.Α 24% [για ενα (1) έτος].
Α. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΑ.
Για ένα (1) έτος: 8.320,00 € άνευ Φ.Π.Α.
Β. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ.
Για ένα (1) έτος: 15.873,60 € άνευ Φ.Π.Α.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Γενικό Νοσοκοµείο Αργολίδας,

Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες

κρατήσεις, καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το

άρθρο 64 του Ν. 4172/2013.
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∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜ∆ΗΣ - ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυµία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση Ασκληπιού 7 & Κολοκοτρώνη, Ναύπλιο.

Ταχυδροµικός Κωδικός 211 00

Τηλέφωνο 2752 361 139

FAX 27520 22272

Ηλεκτρoνικό Ταχυδροµείο dboumpoureka@gnn.gov.gr

Γενική ∆ιεύθυνση στο 
διαδίκτυο

     www.gnn.gov.gr

Αρµόδια υπάλληλος για

πληροφορίες

Δήμητρα Μπουμπουρέκα

ΑΡΘΡΟ  2:  ΤΙΤΛΟΣ,  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΑΞΙΑ,  ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  &  ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Ο τίτλος της σύµβασης είναι: “ανάδειξη αναδόχου για την αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση

νοσοκοµειακών αποβλήτων του Γ.Ν. Αργολίδας (Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου)”.

2.2 Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016) Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται

στο  ποσό  των  24.193,60  € χωρίς  Φ.Π.Α.  και  η  συνολική  αξία  αυτής,  στο  ποσό  των  30.000,06 €

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.

Α. Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία ιατρικών αποβλήτων ΜΕΑ:  8.320,00  €  χωρίς  ΦΠΑ,  δηλαδή  στο

ποσό των  10.316,80 € συµπ. ΦΠΑ 24%.

Β. Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία ιατρικών αποβλήτων ΕΑΑΜ:  15.873,60 €  χωρίς  ΦΠΑ,  δηλαδή  στο

ποσό των 19.683,26 € συµπ. ΦΠΑ 24%.

2.3 Τόπος παροχής υπηρεσιών των υπό ανάδειξη αναδόχων: (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016 ).

Ο  τόπος  παροχής  υπηρεσιών  των  υπό  ανάδειξη  αναδόχων  είναι  το  Γενικό  Νοσοκοµείο  Αργολίδας  και

συγκεκριμένα η Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου.

ΑΡΘΡΟ  3:  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (Άρθρο  53  παρ  2  εδ.  ια  και  άρθρο  217  του

Ν.4412/2016) 

Η υπογραφείσα σύμβαση µεταξύ Νοσοκοµείου και Ανάδοχου θα έχει διάρκεια ενός  (1) έτους.

ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται :

4.1 Από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως

ισχύουν και ιδίως από:
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 Τον Ν. 4412/2016 (Α'  147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρµογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 Τον Ν. 4314/2014 (Α' 265) “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)  «∆ιαχείριση,

έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013».

 Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας

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

 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις»

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

 Την 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».

 Τον Ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της

ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και  την

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

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)» , [Μέχρι τις

31/03/2017].

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

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

µελών τους µε κλήρωση».

 Τον Ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  και  Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…».

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

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες

διατάξεις».

 Το άρθρο 4 του Π.∆. 118/07 (Α΄150) του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του

Υπουργού Εσωτερικών.

 Τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

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

 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».

 Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των

άρθρων 7 και 13 έως 15.

 Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”.

 Το Π.∆. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία».

 Τον Ν. 3918/2011 (άρθρα 13,14)  (Α΄ 31) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και  άλλες

διατάξεις.

 Τον Ν.3846/2010 (άρθρο 24) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

 Τον Ν. 3438/2006 (άρθρο 13) «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής- Ρύθµιση θεµάτων

Υπουργείου Ανάπτυξης».
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 Το Π.∆. 146/21-02-2003 (Εφαρµογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆.Μ.Υ).

 Την υπ’ αριθµ. 94064/01-10-2012 εγκύκλιο για την αποκλειστική διαχείριση των οικονοµικών πόρων των

∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας (∆.Μ.Υ).

 Την  υπ’  αριθµό  57654/22-05-2017  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  Β’/1781/23-05-2017)  περί  «Ρύθµιση

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» .

 Τον  Ν.  4472/2017  (ΦΕΚ  Α’/74/19-05-2017),  περί  τροποποιήσεων  διατάξεων  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ

Α’/147/08-08-2016) και περί της Ιδρύσεως της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προµηθειών Υγείας .

 Τον Ν.  3850/2010  (ΦΕΚ  Α’/84/02-06-2010),  περί  «Κύρωση  του Κώδικα  νόµων  για  την  υγεία  και  την

ασφάλεια των εργαζοµένων».

 Την υπ’ αριθµό Η.Π. 37591/2031 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1419/Β/01.11.2003) - Μέτρα και όροι για τη

διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες.

 Την  υπ’  αριθµό  8668/02-03-2007  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  287/Β/02.03.2007)  -  Έγκριση  εθνικού

σχεδιασµού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

 Την  υπ’  αριθµό  Η.Π.  13588/725  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  383/Β/28.03.2006)  -  Μέτρα,  όροι  και

περιορισµοί  για  τη  διαχείριση  επικίνδυνων  αποβλήτων  σε  συµµόρφωση  µε  τις  διατάξεις  της  οδηγίας

91/689/ΕΟΚ.

 Την υπ’ αριθµό Η.Π. 24944/1159 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 791/Β/30.06.2006) - Έγκριση γενικών τεχνικών

προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

 Την υπ’ αριθµό οικ. 146163/2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1537/Β/08.05.2012) - Μέτρα και όροι για τη

διαχείριση αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων.

 Την υπ’ αριθµό οικ. 29960/3800/2012 Εγκύκλιο (Α∆Α: Β4ΛΓ0-Κ75) - Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων

Υγειονοµικών  Μονάδων  (ΑΥΜ)  -  Ενδεικτικές  κατάλληλες  εργασίες  διαχείρισης  ΑΥΜ  –  ∆ιευκρινίσεις  επί

ορισµένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.146163/2012.

 Την  υπ’  αριθµό  οικ.  128859/6177/2009  Εγκύκλιο  (Υπουργείο  Περιβάλλοντος  ενέργειας  &  Κλιµατικής

Αλλαγής) - ∆ιαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αµιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) από Υγειονοµικές

Μονάδες

 Τον  Ν.  3010  (ΦΕΚ  91/Α/25.04.2002)  -  Εναρµόνιση  του  Ν.  1650/1986  µε  τις  Οδηγίες  97/11/ΕΕ  και

96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις.

 Τον Ν. 1650 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) - Για την Προστασία του Περιβάλλοντος.

 Των σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω νόµων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που

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

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει

την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

4.2. Τις αποφάσεις: 
 Την  υπ’  αρ.  21η/30.11.2020 (θέµα  52ο)  απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  περί  έγκρισης  διενέργειας

συνοπτικού  διαγωνισμού  και  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την   ανάδειξη  αναδόχων  για  την  αποκοµιδή,
µεταφορά και διάθεση νοσοκοµειακών αποβλήτων για τη Ν. Μ. Ναυπλίου.

 Το υπ΄ αριθμ.πρωτ. 9441/17.11.2020 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών .
 Η υπ’αριθ.πρωτ. 77/06-05-2020 ΑΔΑΜ:20REQ006672501 εισήγηση πρωτογενούς αιτήματος.
 Την  υπ’  αρ.  πρωτ.997/16-09-2020 µε  Α∆Α:  ΨΜΝΟΝ46907Β-7ΛΙ και  ΑΔΑΜ:20REQ007322442  απόφαση

δέσµευσης πίστωσης της Ν. Μ. Ναυπλίου.
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ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 του Ν.4412/2016).

Κατά  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύµβασης,  οι  οικονοµικοί  φορείς  τηρούν  τις  υποχρεώσεις  τους  που

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν

θεσπισθεί  µε  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συµβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις

περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθµούνται  στο  Παράρτηµα  X  του

Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα

όργανα  που  επιβλέπουν την  εκτέλεση  της  σύµβασης  και  τις  αρµόδιες  δηµόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω

παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4,

εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο

117 του Ν.4412/2016).

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει µε τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 25 του Ν.4412/2016)

∆ικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό έχουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25

1. 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 Σ∆Σ, 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 Ι της άνω Συµφωνίας καθώς και

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

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

2. Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού

µε την Ένωση Προσαρτήµατος 1 της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η

Ένωση,  οι  αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και  τους οικονοµικούς

φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ,∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 Ν.4412/2016)

8.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της  παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016

για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα:

α) Η παρούσα διακήρυξη µε τα παραρτήµατά της.

β) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). γ)

Το συµφωνητικό.
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δ) Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή.

8.2 Σειρά ισχύος.

Τα έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα γίνει  η ανάθεση ή/και  η εκτέλεση της σύµβασης,  σε περίπτωση

ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:

1.Το συµφωνητικό.

2.Η ∆ιακήρυξη µε τα παραρτήµατά της.

3.Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή.

4.Η τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου.

8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόµενο της διακήρυξης, στα Παραρτήµατά

της και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (τεύχη) µέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκοµείου www.gnn.gov.gr.
Το τεύχος της διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr.

8.4 ∆ιευκρινίσεις – Συµπληρωµατικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)

Εφόσον  ζητηθούν  εγγράφως  συµπληρωµατικές  πληροφορίες,  διευκρινίσεις  κ.λ.π.  για  τον  διαγωνισµό,  το

αργότερο 6 µέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από

το  Νοσοκοµείο,  το  αργότερο  τέσσερις  (4)  ηµέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ηµεροµηνία  υποβολής  των

προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)

Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την

εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος µικρότερο του

ανωτέρω  αναφερόµενου,  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Για  τυχόν  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,

εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης  θα δηµοσιευτεί  στο  πρόγραµµα «∆ιαύγεια»  https://diavgeia.gov.gr,

όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Η  παρούσα  διακήρυξη  και  τα  Παραρτήµατά  αυτής  θα  δηµοσιευθούν  στο  ΚΗΜ∆ΗΣ

http://www.eprocurement.gov.gr σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη µαζί µε

τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (αναλυτική διακήρυξη µετά των παραρτηµάτων της) θα αναρτηθεί και στον

δικτυακό τόπο του Νοσοκοµείου www.gnn.gov.gr.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016)

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο

βάση της τιµής.

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)

12.1 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο

Τυποποιηµένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  ∆ήλωσης  (εφεξής  ΤΕΥ∆),  το  οποίο  αποτελεί  Υπεύθυνη  ∆ήλωση  των
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οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και

παρέχει  προκαταρκτική απόδειξη ότι  ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται  σε µία από τις καταστάσεις των

άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.

12.2 ΤΕΥ∆ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016).

Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία

15  της  ΕΑΑ∆ΗΣΥ  (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  και  διατίθεται  στους  οικονοµικούς  φορείς  δωρεάν,  µέσω  της

ιστοσελίδας του ΚΗΜ∆ΗΣ ενσωµατωµένο στο κείµενο της παρούσας διακήρυξης: Αρχείο PDF 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄) ψηφιακά υπογεγραµµένο προκειµένου οι οικονοµικοί φορείς να το συµπληρώσουν, να το

υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή.

12.3 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο

τµήµα της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’) είναι οι εξής:

Α) Να µη υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο

Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες). Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται 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.

Β) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης,  (τόσο της  κύριας όσο και  της  επικουρικής ασφάλισης),  σύµφωνα µε  τα

ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β

του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

Γ) Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής

εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να µην έχει υπαχθεί σε

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή να µην έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή να µη

βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόµοια  διαδικασία,  προβλεπόµενη  σε

εθνικές διατάξεις νόµου. Το Νοσοκοµείο µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε

µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο

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

µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας.

∆) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5

του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73

του Ν.4412/2016.

Ε) Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του,

σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Τα σχετικά

στοιχεία αποτυπώνονται  στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι  που σχετίζονται  µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση

συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα). Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

σύναψης  της  σύµβασης,  το  Νοσοκοµείο  αποκλείει  έναν  οικονοµικό  φορέα,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  αυτός

βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις καταστάσεις

των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ) .

Το Νοσοκοµείο µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια

της διαδικασίας διαγωνισµού να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω

προϋποθέσεις συµµετοχής Α, Β , Γ και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της

διαδικασίας. 

12.4 Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται.
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 Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥ∆.

 Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί για

κάθε φορέα – µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται

σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙII (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας).

 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού

οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε

όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆.

12.5 Ενώσεις οικονοµικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016).

α)  Οι  ενώσεις  δεν  υποχρεούνται  να  λαµβάνουν  ορισµένη  νοµική  µορφή  προκειµένου  να  υποβάλουν  την

προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσµα του

διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.

β) Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συµµετοχής]

και συµπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να

υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα – µέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που

απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙII.

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι

του Νοσοκοµείου αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη

αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ  13:  ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016).

13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισµού.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί  στα γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας - Νοσηλευτικής Μονάδας

Ναυπλίου, Ασκληπιού 7 & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Διαγωνισµού,

στις 15 Ιανουαρίου 2021  ηµέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 µ.µ. (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας

του διαγωνισµού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).

13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών.

Οι φάκελοι  των προσφορών υποβάλλονται  στο Τµήµα Γραµµατείας του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας -

Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, στην διεύθυνση της παραγράφου 13.1 άνω, µέχρι την προηγούµενη ηµέρα

της διενέργειας του διαγωνισµού, στις  14 Ιανουαρίου  ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται µε: (α) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας

- Νοσηλευτικής  Μονάδας  Ναυπλίου,  είτε  (β)  µε ταχυδροµική αποστολή µέσω συστηµένης  επιστολής ή µε

courier προς το Γενικό Νοσοκοµείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου.

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδροµικής ή courier)  ή κατάθεσης στο Τµήµα Γραµµατείας,  οι  φάκελοι  των

προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκοµείου 

Αργολίδας - Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, µέχρι τις 14 Ιανουαρίου  ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13:00 μ.μ.

Το Νοσοκοµείο  δεν  φέρει  ευθύνη για  τυχόν  ελλείψεις  του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται

ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.

Το Νοσοκοµείο παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι

οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και

ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν

από την προθεσµία που ορίζεται  για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης
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ΠΡΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Ναυπλίου- Ασκληπιού & Κολοκοτρώνη -
Ναύπλιο, ΤΚ 21100 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του..........................................................................................…………

…………………………………………………………………………………………………….

για το Συνοπτικό Διαγωνισμό με Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης ..............

για την προμήθεια: «................................................................................»

Καταληκτική  προθεσμία υποβολής προσφορών .....-......-2020 και ώρα: ........

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

υφίστανται  σηµαντικές  αλλαγές.  Η  διάρκεια  της  παράτασης  είναι  ανάλογη  µε  τη  σπουδαιότητα  των

πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή

δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών,  δεν απαιτείται  από το  Νοσοκοµείο  να

παρατείνει τις προθεσµίες.

ΑΡΘΡΟ  14:  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  –  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΦΑΚΕΛΟΥ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  -  ΓΛΩΣΣΑ  -  ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (άρθρα  92  έως  96  του

Ν.4412/2016)

14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές, µε ποινή απόρριψης υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς),

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ [αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή: επωνυµία και σε περίπτωση ένωσης

τις επωνυµίες των οικονοµικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας

(ταχ. διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail)] Για τον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό: Ανάδειξη Αναδόχου για την

αποκοµιδή,  µεταφορά  και  διάθεση  νοσοκοµειακών  αποβλήτων  του  Γ.Ν.  Αργολίδας  (Νοσηλευτική  Μονάδα

Ναυπλίου). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού: 15.01.2021.

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής». β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Αν τα τεχνικά στοιχεία

της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις. γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο

φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς. Οι
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ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

14.2 Περιεχόµενο επί µέρους φακέλων:

14.2.Α. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)

Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει το ΤΕΥ∆ συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στο αρθ. 12 της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’).

14.2.Β. Τεχνική προσφορά Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:

Περιλαµβάνει  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις, σύµφωνα µε τις

τεχνικές  προδιαγραφές  του  Παραρτήµατος  Β΄  (τεχνικά  χαρακτηριστικά,  φυλλάδια,  prospectus,  εγγυήσεις,

εµπειρία  κ.τ.λ..).  Φύλλο  Συµµόρφωσης  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄).  Το  περιεχόµενο  της  τεχνικής  προσφοράς  θα

υποβληθεί και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή USB), το οποίο θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της

τεχνικής προσφοράς.

14.2.Γ. Οικονοµική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)

Ο φάκελος «Οικονοµική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένο µε την

τιµή σε ευρώ, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από τον νόµιµο/-ους εκπρόσωπο/-ους του οικονοµικού φορέα.

Οι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄) θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή

USB), το οποίο θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.

Όλες οι τιµές θα δίδονται σε ευρώ. Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή

υπολογιστικά σφάλµατα το Νοσοκοµείο µπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν,

σύµφωνα µε το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.

14.3 Γλώσσα

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

από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά µε ειδικό

τεχνικό  περιεχόµενο  µπορούν  να  υποβληθούν  και  στην  αγγλική  γλώσσα  χωρίς  να  συνοδεύονται  από

µετάφραση στην ελληνική. Για τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της

Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).  Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην

ελληνική γλώσσα.

14.4 Λοιπά στοιχεία

- Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόµιµο εκπρόσωπο.

- Τα δηµόσια και  ιδιωτικά έγγραφα,  καθώς και  τα  αλλοδαπά δηµόσια  έγγραφα υποβάλλονται  και  γίνονται

αποδεκτά, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.

- Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  τεκµαίρεται  ότι  οι  συµµετέχοντες  έχουν  λάβει  γνώση  των  όρων  της

διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117

παρ 2 του

Ν.4412/2016) – ισότιµες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016).

15.1 Έναρξη διαδικασίας

Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία

και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται

ως µη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η  αποσφράγιση  διενεργείται  δηµόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων  ή  των  νοµίµως  εξουσιοδοτηµένων

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων

που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάµενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο

ισοδύναµο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ Σελίδα
15

15.2 Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής:

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο

φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,  µονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  το  αρµόδιο  όργανο  όλα  τα

δικαιολογητικά που υποβάλλονται  κατά το στάδιο αυτό και  η  τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο

όργανο  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών  δικαιολογητικά  και  τα

αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι

των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω

όργανο  και  κρατούνται,  προκειµένου  να  αποσφραγισθούν  αφού  ολοκληρωθεί  η  αξιολόγηση  των

δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους

όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που

δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύµφωνες µε τους όρους των

εγγράφων της σύµβασης.

γ)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισµένοι  φάκελοι  µε  τα  οικονοµικά  στοιχεία  των  προσφορών,  µετά  την

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική

ανακοίνωση τιµών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δηµόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν

είναι δυνατόν, στην αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονοµικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιµών και

σειράς  κατάταξης των προσφορών και  γνωµοδοτεί  για  τον προσωρινό  ανάδοχο.  Για όσες  προσφορές  δεν

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν

αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται µέχρι την λήξη της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιµες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή των

πεδίων το Νοσοκοµείο επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που

υπέβαλαν ισότιµες προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται  ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και  παρουσία των

οικονοµικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιµή και το αποτέλεσµα καταγράφεται στο πρακτικό.

15.3 Τα πρακτικά µε τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του

Νοσοκοµείου η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης

χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 της

παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 16 :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103

Ν.4412/2016)

16.1Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Νοσοκοµείο ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10)

ηµερών από την  κοινοποίηση της  σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα πρωτότυπα ή αντίγραφα,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα 

δηλώθηκαν στα µέρη ΙΙ, ΙΙΙ του ΤΕΥ∆. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εµπρόθεσµα σε σφραγισµένο φάκελο,

ο οποίος παραδίδεται στην αρµόδια επιτροπή.

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

υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός

πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Το Νοσοκοµείο µπορεί να

παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5)

επιπλέον ηµέρες.

16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
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είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά

που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού

των µερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆, τότε εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5

του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.

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

την αρµόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο Νοσοκοµείο για τη λήψη απόφασης είτε για τη

µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος

του διαγωνισµού. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την εν

λόγω απόφαση κατακύρωσης (βλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

16.5 Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαµβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που

κατατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ  17:  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ)  (Άρθρο  80

Ν.4412/2016)

17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος

στην προθεσµία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής:

Α)  Για  τα  όσα  δηλώθηκαν  στο  µέρος  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥ∆  (Λόγοι  αποκλεισµού  που  σχετίζονται  µε  ποινικές

καταδίκες), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµο εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια

δικαστική  ή  διοικητική  αρχή,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Το  παρόν

δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε τα οριζόµενα

στο άρθρο 12.3 Α της παρούσας.

Β)  Για  τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β  του ΤΕΥ∆ (Λόγοι  που σχετίζονται  µε την  καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης): Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το

ελληνικό δηµόσιο. ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από

την αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις

του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα

ελληνική  νοµοθεσία  (θα  αφορά  την  κύρια  και  την  επικουρική  ασφάλιση).  Τα  παρόντα  δικαιολογητικά

υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε

φορέα – µέλος της. 

Γ)  Για  τα  όσα  δηλώθηκαν  στο  Μέρος  ΙΙΙ.Γ  του  ΤΕΥ∆  (Λόγοι  που  σχετίζονται  µε  αφερεγγυότητα  ή

επαγγελµατικό παράπτωµα):  Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3 πιστοποιητικό που

εκδίδεται από την αρµόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση

Γ του άρθρου 12.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον

αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συµβολαιογράφου  ή  αρµόδιου  επαγγελµατικού  ή  εµπορικού

οργανισµού  του  κράτους  -  µέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι εγκατεστηµένος ο

οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην

οποία αναφέρεται  ότι  δεν εκδίδονται  τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι  τα

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3. ΙΙ)

Για  την  περίπτωση  ∆  του  άρθρου  12.3,  ήτοι  για  τη  µη  αθέτηση  των  ισχυουσών  υποχρεώσεων  που

προβλέπονται  στις  παρ 2 και  5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος

οικονοµικού  φορέα  ενώπιον  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συµβολαιογράφου  ή  αρµόδιου

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στο

µέρος λόγοι αποκλεισµού.
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ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)

18.1 Το Νοσοκοµείο 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, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ. επί

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της

παρούσας).

18.2 Στη συνέχεια, το Νοσοκοµείο κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί

να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής

έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης,  προσκοµίζοντας  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  21  της

παρούσας, καθώς και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 17 της παρούσας (εφόσον

υφίσταται αλλαγή).

18.3Η  υπογραφή  του  συµφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να

υπογράψει το συµφωνητικό µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη Η πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά βάση µόνο της τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την

υπογραφή  του  συµφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  µαταιώνεται,  σύµφωνα  µε  την  περίπτωση  β'  της

παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

18.4 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία

σύναψης: α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης του άρθρου 3 της παρούσας και β)

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

γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου του Νοσοκοµείου. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Απορρίπτονται  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσµα  κατά  την  έννοια  του  άρθ.  13.2  και  15.1  της

παρούσας Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που

τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε

περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες

ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή

διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την  αποσαφήνιση  και  τη  συµπλήρωση  τους,  σύµφωνα  µε  τα

οριζόµενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες

δεν έχουν παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις στην προκαθορισµένη προθεσµία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν

δεν έγιναν αποδεκτές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102. Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται

από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές..

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016)

20.1 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. Η ένσταση κατά της

διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση

της  παρούσας  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.Για  τον

υπολογισμό  της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  δημοσίευσης  και  της  υποβολής  των

προσφορών.
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20.2 Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  ύστερα  από  γνώμη  της

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην

περίπτωση  της  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει  σε  κάθε  περίπτωση  πριν  την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η

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

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί  της εκτιμώμενης αξίας της

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής,

αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)

21.1 Εγγύηση Συµµετοχής

∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής. (Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016).

21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης

εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, απευθύνεται δε προς το Νοσοκοµείο . Η

εγγυητική επιστολή περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον

εκδότη, γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η

εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ)

τους  όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της παρούσας 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 εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. ια) τον

αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος παράτασης, κατά το άρθρο 3 της παρούσας, ο ανάδοχος είναι

υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύµβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύµβασης (παράτασης) εκτός ΦΠΑ. Το

αυτό απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία

συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας.

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

ειδικότερα ορίζει.

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

όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση του Νοσοκοµείου έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή

του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.

21.3 Έκδοση εγγυητικών επιστολών

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,  το

δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται
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µε  γραµµάτιο  του  Ταµείου  Παρακαταθηκών  και  ∆ανείων  µε  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου

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

Παρακαταθηκών  και  ∆ανείων,  τα  τοκοµερίδια  ή  µερίσµατα  που  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης

επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.

21.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016)

Το Νοσοκοµείο µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής

προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα

µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου

της  παραγράφου  5  του  άρθρου  105  του  ν.  4412/2016,  γ)  λόγω  παράτυπης  διεξαγωγής  της  διαδικασίας

ανάθεσης, δ) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον του Νοσοκοµείου ή τον φορέα

για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική

εκτέλεση της σύµβασης, στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη, ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, η) για άλλους επιτακτικούς

λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, εφόσον

συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Άρθρο 221 Ν.4412/2016) – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ –

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Άρθρο 216, 219 & 220 Ν.4412/2016)

23.1 Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύµβασης από τον ανάδοχο, διενεργείται από την καθ΄

ύλην αρµόδια υπηρεσία ή αλλιώς από την υπηρεσία η οποία ορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η

ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,

στην λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και  ιδίως για ζητήµατα που

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης.

23.2 Για την παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, αρµόδιες είναι οι τριµελείς Επιτροπές

παραλαβής. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος σύµφωνα µε τα οριζόµενα

στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται και ο Ανάδοχος. 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.

23.3H παράδοση θα γίνεται ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου. Το Νοσοκοµείο θα παραδίδει εγγράφως

την παραγγελία στον ανάδοχο µε fax ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την

παραγγελία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του συµβατικού αντικειµένου µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του

αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης του υλικού εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του ν. 4412/2016

περί  επιβολής  κυρώσεων.  Σε  περίπτωση  λήξης  του  συµβατικού  χρόνου  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί

εγκαίρως αίτηµα παράτασης,  ή εάν λήξει  ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί  το έργο, ο ανάδοχος

κηρύσσεται έκπτωτος.
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23.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια για την ηµεροµηνία

που προτίθεται να εκτελέσει την εργασία

ΑΡΘΡΟ 24: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 203, 205 & 218 Ν.4412/2016)

Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από

την  σύµβαση  και  από  κάθε  δικαίωµα  που  απορρέει  από  αυτήν,  εάν  δεν  εκπληρώσει  τις  συµβατικές  του

υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές του Νοσοκοµείου, που είναι σύµφωνες µε την 

σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης,

λαµβανοµένων  υπόψη  των  παρατάσεων  Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία

περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία

για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία

που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε

τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης. Στον προµηθευτή που

κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του για παροχή  εξηγήσεων  ολική

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος

από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων

συµβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή

ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της

Νοσηλευτικής Μονάδας, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας

που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο, εφ’ όσον

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  και  να  διατηρεί  ασφαλισµένο  το  προσωπικό  του  στους  αρµόδιους

ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ  26:  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  -  ΠΛΗΡΩΜΗ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ,  ΦΟΡΟΙ,

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

26.1. Χρηµατοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)

Η  παροχής  της  υπηρεσίας  χρηµατοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προϋπολογισµού  της  Νοσηλευτικής  Μονάδας

Ναυπλίου του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας από τον ΚΑΕ 0846.

26.2 Φόροι - Κρατήσεις Η αµοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :

α) 2% υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09).

β) 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ (ΦΕΚ 204 Α΄ /15-9-2011)

γ)  Επί  της  παραπάνω  κράτησης  επιβάλλεται  τέλος  χαρτοσήµου  ποσοστού  3%,  πλέον  εισφοράς  υπέρ  Ο.Γ.Α.

ποσοστού 20%, υπολογιζόµενου επί του τέλους χαρτοσήµου.

δ) 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (ΦΕΚ 969/Β΄/22-3-2017)
ε)  Επί  της  παραπάνω  κράτησης  επιβάλλεται  τέλος  χαρτοσήµου  ποσοστού  3%,  πλέον  εισφοράς  υπέρ  Ο.Γ.Α.

ποσοστού 20%, υπολογιζόµενου επί του τέλους χαρτοσήµου.

στ) 4% παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τo Ν.2198/1994. Ο

Φ.Π.Α. βαρύνει την Αρχή.

26.3 Πληρωµή αναδόχου /∆ικαιολογητικά πληρωµής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν.

4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών πληρωµής και λοιπών στοιχείων

που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το δηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λπ.).

Η  αµοιβή  του  αναδόχου  επιβαρύνεται  µε  τις  νόµιµες  κρατήσεις  και  υπόκειται  σε  παρακράτηση  φόρου
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εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος 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, βάσει της καλής πίστης

και των συναλλακτικών ηθών.

Επί  διαφωνίας,  κάθε  διαφορά  θα  λύεται  από  τα  ελληνικά  δικαστήρια  και  αποκλειστικά  τα  δικαστήρια  της

Τρίπολης, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.

 

        

       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.  Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

                                                                               ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σηµειώνεται ότι :

1.Οι συμμετέχοντες  στο Διαγωνισμό  μπορούν να υποβάλλουν  προσφορά για την ολική Διαχείριση του συνόλου

της ποσότητας και των δύο κατηγοριών ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ) της Διακήρυξης  ή   για μία από τις  δύο κατηγορίες

των αποβλήτων ΕΑΑΜ ή ΜΕΑ

2.Οι τιµές να δοθούν, ανά ζητούµενο είδος (ανά κατηγορία αποβλήτων) και µονάδα µέτρησης σε ευρώ ανά

κιλό και να περιλαµβάνουν τις νόµιµες κρατήσεις όπως ο πίνακας.

ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Η ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΑΑΜ

ΜΕΑ

1. Σε  περιπτώσεις  ειδών  που  συµπεριλαµβάνονται  στο  Παρατηρητήριο  τιµών  της  Ε.Π.Υ,  οι

προσφερόµενες τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές του Παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά

σε  κάθε  προσφερόµενο  είδος  να  αναγράφεται  εάν  το  προσφερόµενο  είδος  συµπεριλαµβάνεται  στο

Παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

2. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.

1599/1986  (Α΄  75),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  στην  οποία  ο  προσφέρων  θα δηλώνει  υπεύθυνα,  ότι  σε

περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος ∆ιαχείρισης των ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ),  δεσµεύεται  να αναλάβει

άµεσα την έναρξη εκτέλεσης του έργου και ότι πληρεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και όρους της ∆ιακήρυξης.

3. Στην προσφερόµενη τιµή να περιλαµβάνεται  και  το κόστος διάθεσης των απαραίτητων υλικών

δευτερογενούς  συσκευασίας  για  την  οδική  µεταφορά  των  ΕΑΑΜ  και  των  ΜΕΑ  εκτός  της  Υ.Μ.

(πιστοποιηµένων χαρτοκιβωτίων τύπου HOSPITAL BOX µε πρόσθετες σακούλες για τοποθέτηση τους έξω

από τα HOSPITAL BOX).

Οι δευτερογενείς συσκευασίες που θα χρησιµοποιηθούν για τα ΕΑΑΜ, και τα ΜΕΑ θα είναι υποχρεωτικά  τα 

HOSPITAL BOX

4. Ο µειοδότης θα αναδειχθεί Ξεχωριστά ανά κατηγορία     αποβλήτων  

5. Προσφορά που θα έχει τιµή ανά κιλό µεγαλύτερη από την προϋπολογιζόµενη θα αποκλείεται από

την διαδικασία του διαγωνισµού

6.   

1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ –ΜΕΑ)

1. Η συλλογή και ο διαχωρισµός των αποβλήτων θα γίνεται από προσωπικό του Νοσοκοµείου (Παράρτηµα I,

παράγραφος 1.1.2 της ΚΥΑ οικ.146163 και την ΚΥΑ 62952/5384-30.12.2016).

Οι συσκευασίες (σακούλες) - χαρτοκυτία (hospital boxes) τα οποία είναι ευθύνη του αναδόχου για τη χωριστή



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ Σελίδα 23

συλλογή των Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) τα οποία προορίζονται προς

αποστείρωση θα γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.146163 (Παράρτηµα Ι, παράγραφος 1.2.4).

Οι συσκευασίες - χαρτοκυτία (σακούλες) - χαρτοκυτία (hospital boxes) τα οποία είναι ευθύνη του αναδόχου

για  τη  χωριστή  συλλογή  των  Επικινδύνων  Αποβλήτων  Αµιγώς  Μολυσµατικών  (ΕΑΑΜ)  και  των  Μικτών

Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) τα οποία προορίζονται προς αποτέφρωση θα γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ

οικ.146163 (Παράρτηµα Ι, παράγραφος 1.2.4).

2. Συχνότητα φόρτωσης κάθε 15-20 ηµέρες εντός εργασίµων ηµερών και ωρών, σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.

146163/8-5-2012  και  ανάλογα  µε  την  χωρητικότητα  του  ψυγείου  και  σε  έκτακτες  περιπτώσεις  κατόπιν

συνεννόησης.

3. Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων θα γίνεται σε ψυκτικό θάλαµο κατάλληλων προδιαγραφών

σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012, τον οποίο διαθέτει το Νοσοκοµείο.

4. Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να έχει ιδιόκτητα φορτηγά εγκεκριµένα για τον σκοπό αυτό και οι οδηγοί να

έχουν  πιστοποιητικό  επαγγελµατικής  κατάρτισης  για  την  µεταφορά  των  επικίνδυνων  εµπορευµάτων

(Νοσοκοµειακά απορρίµµατα) κατά ADR.

5. Το Νοσοκοµείο δεν φέρει  καµία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαµβάνει

πλήρως την αστική ευθύνη του έργου καταθέτοντας εκτός της περιβαλλοντικής κάλυψης (άρθρο 10 της ΚΥΑ

146163) και πρόσθετη κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης για τυχόν συµβάντα – 

ζηµιές εντός και εκτός της Υγειονοµικής Μονάδας.

6. Η τιµολόγηση θα γίνεται µετά το πέρας κάθε δροµολογίου ή στο τέλος κάθε µήνα ανεξάρτητα από την

ηµεροµηνία πραγµατοποίησης.

7. Σύµφωνα  µε  τα  προβλεπόµενα  στην  ΚΥΑ  οικ.  146163/8-5-2012,  τα  ΕΑΥΜ  που  µεταφέρονται  και

επεξεργάζονται εκτός ΥΜ, θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης το οποίο θα περιέχει

τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο προτεινόµενο υπόδειγµα της παρ. 6.2, του εδ. 6, του

παραρτήµατος 1, της ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012. Το έντυπο αυτό θα αποτελεί παράλληλα βεβαίωση για τη

διαχείριση των ΕΑΥΜ των ΥΜ.

8. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΕΑΥΜ από την υγειονοµική µονάδα θα διεξάγει έλεγχο µε κατάλληλη

συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί

χαρτοκιβώτιο µε ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόµενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου > 3

Χ ραδιενέργεια περιβάλλοντος) το κιβώτιο δεν παραλαµβάνεται και επιστρέφεται στην υγειονοµική µονάδα.

9. Για τη  µεταφορά των ΕΑΥΜ  ,   απαιτούνται  να υποβληθούν µε την προσφορά του συµµετέχοντα, οι

κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόµιµο κάτοχο της άδειας µεταφοράς των ΕΑΥΜ που

θα υποβάλλει προσφορά µόνος του ή συµµετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:

α) ∆ιαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - µεταφορά επικινδύνων αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων , σύµφωνα

µε το άρθρο 10, παρ. Α2 της ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012, λαµβανοµένου υπόψη τα αναφερόµενα του άρθρου

19 της ίδιας ΚΥΑ (πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνονται οι περιφέρειες µέσα στις οποίες και δια των οποίων

θα εκτελεστεί το έργο).

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

κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της

µεταφοράς των ΕΑΥΜ που παράγονται από τις Υγειονοµικές Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή

σύµφωνα  µε  τους  όρους  της  ΚΥΑ  οικ.  146163/8-5-2012  και  ότι  διαθέτει  το  απαιτούµενο  εκπαιδευµένο

προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της µεταφοράς των ΕΑΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τους

όρους της ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012.

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει του νοµίµου
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κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήµατα

µεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν ψυκτικό θάλαµο τουλάχιστον 30 m3 µε

δυνατότητα ψύξης < 8°C, δεν φέρουν µηχανισµό συµπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή µεταφορά των ΕΑΥΜ,  

µπορούν να πλένονται και να απολυµαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατοµική προστασία

του οδηγού και των χειριστών.

δ1)  Βεβαίωση  αποδέκτη της  αδειοδοτηµένης  σταθερής  µονάδας  επεξεργασίας  ΕΑΑΜ  ότι  δέχεται  προς

επεξεργασία  τα  ΕΑΑΜ  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  από  την  αδειοδοτηµένη  εταιρεία  µεταφοράς  ΕΑΑΜ,  µε

συνηµµένα αντίγραφα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) και της άδειας λειτουργίας της

σταθερής µονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ σε ισχύ.

δ2)  Βεβαίωση  αποδέκτη της  αδειοδοτηµένης  σταθερής  µονάδας  επεξεργασίας  ΜΕΑ  ότι  δέχεται  προς

επεξεργασία  τα  ΜΕΑ-ΑΕΑ  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  από  την  αδειοδοτηµένη  εταιρεία  µεταφοράς  ΜΕΑ,  µε

συνηµµένα αντίγραφα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) και της άδειας λειτουργίας της

σταθερής µονάδας επεξεργασίας ΜΕΑ σε ισχύ.

ε) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ µε ασφαλιστική εταιρεία για

ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης ζηµιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ.

στ) Σύµβαση του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ µε πιστοποιηµένο Σύµβουλο Ασφαλείας για

την  Μεταφορά  Επικίνδυνων  Εµπορευµάτων  (ΣΑΜΕΕ)  σύµφωνα  µε  την  ΚΥΑ  64834/  5491  /  2000  (ΦΕΚ

1350/B').

ζ) Άδεια κυκλοφορίας των Οχηµάτων που σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για µεταφορά ΕΑΥΜ, καθώς και

τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP, σύµφωνα µε το (ΦΕΚ 948 Β/22-5-2008 και την απόφαση µε αριθµό

πρωτ. Α3/28216/2567 από 21-5-2009).

η) Πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την µεταφορά των

αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών µε την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕ∆

και ΑΠ∆ ΙΚΑ τελευταίου τριµήνου).

Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύµβασης, απαιτείται η προσκόµιση στοιχείων τουλάχιστον δύο
(2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελµατικού διπλώµατος οδήγησης.

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

αδειοδοτηµένης εταιρείας µεταφοράς ΕΑΥΜ, µε την οποία θα δεσµεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο (2)

φορτηγά  ψυγεία  πιστοποιηµένα κατά  ADR και  δύο  (2)  οδηγούς  πιστοποιηµένους  κατά  ADR καθ'  όλη  τη

διάρκεια της σύµβασης.

ι) Ο νόµιµος κάτοχος της άδειας συλλογής - µεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά

ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τη συλλογή - µεταφορά επικινδύνων αποβλήτων υγειονοµικών

µονάδων. 

ια) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012 µε τα

παραρτήµατά της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν

σήµερα.

2.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑAΜ
Για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012,

ΦΕΚ 1537 Β/2012 και στο Υποπαράρτηµα Ι της ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.

Στην εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποστείρωση ΕΑΑΜ

αποβλήτων σε θερµοκρασία ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία και για χρονικό διάστηµα ικανό να καλύψει επαρκώς
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τις διαχειριστικές ανάγκες της εγκατάστασης επεξεργασίας, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης

της µονάδας αποστείρωσης, είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης.

Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλληλη µονάδα αποστείρωσης. Ο ανάδοχος µπορεί να επιλέξει την

τεχνολογία  αποστείρωσης  σε  συµµόρφωση  µε  τα  οριζόµενα  στο  παράρτηµα  I,  παρ.  4.1.2  «Τεχνολογίες

Αποστείρωσης» της ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012 «4.1.2.1 Υγρή Θερµική Επεξεργασία (Αυτόκαυστα). Η υγρή

θερµική  επεξεργασία  συνίσταται  στη  χρήση  κορεσµένου  ατµού  υπό  πίεση  για  την  απολύµανση  των

µολυσµατικών  αποβλήτων….  4.1.2.2  Ακτινοβολία  –  Μικροκύµατα  Η  µέθοδος  της  αποστείρωσης  µέσω

ακτινοβολίας−µικροκυµάτων προϋποθέτει τη συνύπαρξη ατµού. Οι συνθήκες λειτουργίας των συστηµάτων

µε µικροκύµατα εξαρτώνται από την εφαρµοζόµενη τεχνολογία…».

Να κατατεθεί  Υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει  ότι  η  µονάδα επεξεργασίας είναι  σύµφωνη µε τις

τεχνολογίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι παρ.4.1 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012

και για την περίπτωση της ακτινοβολίας-µικροκυµάτων να τεκµηριώνεται η συνύπαρξη ατµού.

2.1. Αποστείρωση των ΕΑΑΜ
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του τα παρακάτω θεωρηµένα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ

των πρωτοτύπων σύµφωνα µε το Ν. 4250/26.03.2014.

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της µονάδας αποστείρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΚΥΑ 

Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012.

- Άδεια λειτουργίας της µονάδας αποστείρωσης.

- Ασφάλεια γενικής αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποστείρωσης.

Για τις µονάδες αποστείρωσης να υποβληθούν, επί ποινή απόρριψης, τα παρακάτω:

- Τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας 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 πωλήσεών του στις

αγορές (Ιδιωτικές και του ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντός του.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα αναφέρονται οι εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή
ανά τον κόσμο όπου λειτουργούν μηχανήματα με επιτυχία του ίδιου κατασκευαστικού Οίκου.

- Υπεύθυνη  Δήλωση  του  άρθρο  8  τoυ  Ν.  1599/1986  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  όπου  θα  αναφέρεται  ο  εξοπλισμός
αποστείρωσης αποβλήτων που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης και θα προκύπτει η χώρα
καταγωγής του εξοπλισμού και η αξιοπιστία του.

- Έγγραφη δήλωση ή επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου των κλιβάνων αποστείρωσης
όπου θα δηλώνει ότι οι αποστειρωτές που λειτουργούν στην εν λόγω μονάδα είναι σύμφωνοι με το STAATT III
(Παράρτημα Ι παρ. 4.3.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012).

- Θεωρημένο αντίγραφο της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των 2 προηγουμένων ετών με στόχο να εξακριβωθεί η
εμπειρία της στον χώρο.

- Λίστα  των  υγειονομικών  μονάδων  (Δημόσια  ή  Ιδιωτικά  Νοσοκομεία)  με  τις  οποίες  έχει  συνεργαστεί  η  μονάδα
αποστείρωσης με στόχο να εξακριβωθεί η εμπειρία της στον χώρο.

- Για τις μονάδες αποστείρωσης ΕΑΑΜ, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
πληροί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00 και 12347-97 (Παράρτημα Ι παρ. 4.3.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012,
ΦΕΚ 1537 Β/2012). Σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9.2 του ΕΛΟΤ 12740/00, η μέθοδος της
αποστείρωσης που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο θα πρέπει να χρησιμοποιεί  ατμό.

- Η μονάδα αποστείρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα ΕΑΑΜ πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και
κατά ISO 14001:2004 για την αποστείρωση των ΕΑΑΜ και για τη μεταφορά των αποστειρωμένων προς τα εκάστοτε
ΧΥΤΑ.

- Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος. Εξωτερικά των
υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα να αναγράφεται η φράση
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- «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  Ι  παρ.  4.3.3  της  ΚΥΑ  Αριθμ.
οικ.146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). Τα επεξεργασμένα ΕΑΑΜ διατίθενται σε ΧΥΤΑ και θα πρέπει να συνοδεύονται
με συνοδευτικό έντυπο το οποίο θα αναφέρει όλα τα στοιχεία προέλευσης των φορτίων που μεταφέρονται από τον
ανάδοχο στο φορέα υποδοχής για τελική διάθεση των αποστειρωμένων αποβλήτων (ΧΥΤΑ).

- 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 διάθεσή
του και ότι σε κάθε περίπτωση η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ
Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012.

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

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

- Για τις 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 Ι παρ. 4.3.3 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163/2012,
ΦΕΚ 1537 Β/2012).

- Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να ελέγχει την αποστειρωτική διαδικασία με τη χρήση βιολογικών
δεικτών της  αποτελεσματικότητας της διαδικασίας  που εφαρμόζεται  κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.  Να
υποβληθεί έγγραφο στο οποίο να αποδεικνύεται ότι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο είναι σύμφωνοι
με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138 (Παράρτημα Ι παρ. 4.3.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012).

- 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 Ι, παρ. 4.3.2 της ΚΥΑ Αριθμ.
οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012).

- Σύμφωνα  με  (Παράρτημα  Ι,  κεφ.4.5  της  ΚΥΑ  Αριθμ.  οικ.  146163/2012,  ΦΕΚ  1537  Β/2012)  τα  εργοστάσια
επεξεργασίας  θα  πρέπει  να  αποδεικνύουν  ότι  έχουν  στελεχωθεί  με  το  κατάλληλο  εξειδικευμένο  προσωπικό.  Να
κατατεθεί  αναλυτική  λίστα προσωπικού  της  εταιρίας  που  να  αποδεικνύει  ότι  η  εταιρία  διαθέτει  τις  απαραίτητες
ειδικότητες. Το προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη μονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο
και  εξειδικευμένο και  να διαθέτει  τις απαραίτητες άδειες και  πιστοποιητικά που χορηγεί  το ελληνικό κράτος στις
περιπτώσεις  αυτές.  Να  κατατεθούν  πιστοποιητικά  ή  έγγραφα  εκπαίδευσης  των  χειριστών  του  μηχανολογικού
εξοπλισμού  αποστείρωσης  από  τον  κατασκευαστή  του  αποστειρωτικού  εξοπλισμού  όπου  θα  δηλώνεται  και  θα
πιστοποιείται  ότι  οι  χειριστές  των  αποστειρωτών  έχουν  εκπαιδευτεί  καταλλήλως  και  είναι  ικανοί  να  χειριστούν
αποτελεσματικά και επαρκώς τους αποστειρωτές.

- Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ,
προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού
εξοπλισμού. Να κατατεθεί η άδεια λειτουργίας προκειμένου να αποδεικνύεται ότι είναι εγκατεστημένα τουλάχιστον
δύο συστήματα αποστείρωσης.

- Προς  διασφάλιση  της  ποιότητας  της  διαχείρισης  των  αποβλήτων  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  στην  πρώτη

εβδομάδα  κάθε  μήνα  να  προσκομίζει  στον  υπεύθυνο  διαχείρισης  των  νοσοκομειακών  αποβλήτων  βεβαίωση

αποστείρωσης όλων των αποβλήτων της υγειονομική μονάδας που έχει επεξεργαστεί το συγκεκριμένο μήνα.

-  Ο ανάδοχος πρέπει, για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ και τελική διάθεση των αποστειρωμένων να είναι 

                 πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004.

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ MEA

1. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας
(όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012 π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών όρων). Το προσωπικό του αναδόχου που
λειτουργεί τη μονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες
και πιστοποιητικά που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές.
2. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αποτέφρωσης,  ο ανάδοχος θα πρέπει  να τηρεί  τα προβλεπόμενα μέτρα, όρους και

περιορισμούς, οριακές τιμές εκπομπών για την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των επικίνδυνων

αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 Β'/6-6-05)

«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλή-

των».

3. Η μονάδα  αποτέφρωσης  να  λειτουργεί  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  η  θερμοκρασία  των  αερίων  που  εκλύονται  κατά  τη
διεργασία να αυξάνεται, με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο και ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες στους 850°C,
μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης όπως ορίζεται  στην άδεια
λειτουργίας της εγκατάστασης για δύο τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Εάν αποτεφρώνονται ΕΑΑΜ που περιέχουν πάνω από 1%

αλογονούχων οργανικών ενώσεων,  εκφρασμένων σε χλώριο,  η θερμοκρασία πρέπει  να αυξάνεται  στους 1100ο^ επί  δύο
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δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
4. Η μονάδα αποτέφρωσης να είναι εφοδιασμένη με ένα τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόματα σε

λειτουργία  μόλις  η  θερμοκρασία  των  καυσαερίων  πέσει  κάτω  από  τους  850  οC ή  τους  1100 οC κατά  περίπτωση.  Οι
θερμοκρασίες αυτές θα πρέπει να τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια των φάσεων καύσης και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη στο
θάλαμο καύσης ΜΕΑ μη αποτεφρωμένα.
5. Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να απολυμαίνεται εύκολα, να εμποδίζεται η χύδην
τροφοδοσία της εγκατάστασης και να παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων αποβλήτων - όπου αυτά χρησιμοποιούνται
- προ της εισόδου τους στο θάλαμο καύσης.
6. Η μονάδα αποτέφρωσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά σταθερή.
7. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας το οποίο
θα αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής των δημιουργουμένων απαερίων στην παραπάνω θερμοκρασία
αποτέφρωσης, αποδεκτή συσκευασία, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων  σε  υγρασία, μέγιστο  φορτίο  που μπορεί
ανά  κύκλο  εργασίας να δεχτεί προς επεξεργασία ο συγκεκριμένος εξοπλισμός.
8. Ο  φορέας  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  είναι  υποχρεωμένος  να  εφαρμόζει  έλεγχο  και  συνεχή  καταγραφή  της
θερμοκρασίας των απαερίων στο θάλαμο καύσης και μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα.
9. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι  υποχρεωμένος να εφαρμόζει  ημερήσια καταγραφή των αποβλήτων που
αποτεφρώθηκαν.
10. Ο  φορέας  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  είναι  υποχρεωμένος  να  πραγματοποιεί  ετήσιο  έλεγχο  των  θερμομέτρων,
μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού.
11. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
12. Στη εγκατάσταση θα πρέπει  να υπάρχει  πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων, για
τουλάχιστον 3 μέρες σε θερμοκρασία <5°C σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγο βλάβης της
μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης.
13. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  τηρεί  βιβλία  καθημερινής  λειτουργίας  και  ελέγχου  της  εγκατάστασης,  με  βάση  τα  οποία
καταρτίζουν ετήσια έκθεση.
14. Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των στοιχείων των αναλύσεων και
μετρήσεων των διενεργουμένων ελέγχων, της επεξεργασίας τους και της αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά των
φορτίων έγγραφα, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία του χώρου εγκατάστασης. Αντίγραφο του συνοδευτικού
Εντύπου Αναγνώρισης παραδίδει ο ανάδοχος στην εγκατάσταση επεξεργασίας. Αντίγραφο του Εντύπου παραδίδει ο ανάδοχος
και στο φορέα επεξεργασίας όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση, έτσι ώστε να μπορεί να ζητηθεί από την Υ.Μ.,
βεβαίωση παραλαβής  της  εκάστοτε  ποσότητας  προς  επεξεργασία  μετά την  αποτέφρωση,  ως  επίσης  σχετικό  έντυπο του
τελικού προϊόντος.
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω θεωρημένα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύ -

πων σύμφωνα με το Ν. 4250/26.03.2014.

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποτέφρωσης.
- Άδεια λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης.
- Ασφάλεια γενικής αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποτέφρωσης.
- Σύμβαση σε ισχύ καθώς και Βεβαίωση αποδοχής των ΜΕΑ από την εγκατάσταση αποτέφρωσης. 

                     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/
Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦ
ΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ Σελίδα 28

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤ
ΩΝ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
ΓΙΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Ή

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΤΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡ

ΙΟ ΤΙΜΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟ
ΡΑΣ ΑΝΑ

ΚΙΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΤΕ
ΛΙΚ
Η

ΤΙΜ
Η

ΑΝ
Α

ΚΙΛ
Ο

ΧΩ
ΡΙΣ
ΦΠ
Α

ΑΝΤΙΣΤ
ΟΙΧΗ
ΤΙΜΗ
ΣΤΟ

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗ-

ΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΩΝ

Α/Α
ΠΑΡΑΤΗ

ΡΗ-
ΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΩΝ

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΕ

Φ.Π.Α
24%

ΜΕΑ ΚΙΛΟ 3.200

ΕΑΑΜ ΚΙΛΟ 6.614
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΚΑΙ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ &ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθµ. /2020

Αρ. Αποφ: Α.∆.Α:

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   « »

Για την παροχή υπηρεσιών «Aποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης

νοσοκοµειακών αποβλήτων

CPV: 90524400-0»

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: από έως

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ: Συµβατικού Τιµήµατος € πλέον ΦΠΑ 

ήτοι € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

24%
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. /2020

Στο  Ναύπλιο σήµερα την ην του έτους 2020, οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου που εδρεύει στο Άργος και εκπροσωπείται

νόµιµα  από  τον  Αναπληρωτή  ∆ιοικητή  του Νοσοκοµείου κ. νοµίµως  διορισθέντος

δυνάµει της υπ’ αριθµ. Απόφαση του Υπουργού Υγείας, για την υπογραφή της παρούσας και στο εξής θα

αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου
Η  εταιρεία  µε  την  επωνυµία  «    »  που  εδρεύει στην Τ.Κ. ΤΗΛ: FAX: ,  έχει

Αριθµό Φορολογικού Μητρώου , υπάγεται στη ∆ΟΥ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ.

µε αρ. Α.Τ. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Λαµβάνοντας υπόψη :

1) Την υπ’ αριθ. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη «Αναδόχου για την αποκοµιδή,

µεταφορά και διάθεση νοσοκοµειακών αποβλήτων».

2) Την υπ’ αριθ. πρωτ. προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισµού της

προαναφερόµενης διακήρυξης.

3) Την υπ. αριθ. η/ θέµα ο απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώθηκε

το αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον ανάδοχο.

Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ανάδοχος µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη

στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.) ορίζει ως

υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν και αυτός µε υπεύθυνη

δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισµό αυτό.

∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου.

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.

Υπηρεσία «αποκοµιδής,  µεταφοράς και  διάθεσης νοσοκοµειακών αποβλήτων»: όπως εξειδικεύεται  στη

Σύµβαση.

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.

Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Προµήθειας (ΕΠΠΕ): Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που
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ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των

όρων της σύµβασης της υπηρεσίας και την παραλαβή της (τµηµατική – οριστική).

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο ανάδοχος 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 αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση του

Προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί.

Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 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 Αναδόχου.

Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με  την  παρούσα,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αναθέτει  και  ο  ανάδοχος  αναλαµβάνει,  έναντι  της  αµοιβής  που

αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του αντικειµένου «Αναδόχου Τεχνικού Ασφαλείας / Ιατρού

Εργασίας».

Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την  υπ’  αριθµ. πρωτ. …………
τεχνοοικονοµική προσφορά του αναδόχου, σε συνδυασµό µε τους όρους της υπ’ αριθµ..................διακήρυξης

και την υπ’ αριθµ......................απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριµένα η υπηρεσία περιλαµβάνει:

« »

ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

H συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, από

.…/.…/20.… µέχρι …./…./20.… .

Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε

τους όρους της παρούσας διακήρυξης και µε τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία

καθίστανται παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης.

H παράδοση θα γίνεται ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου. Το Νοσοκοµείο θα παραδίδει εγγράφως την

παραγγελία  στον  ανάδοχο µε  fax ή  ηλεκτρονικό  ταχυδροµείο.  Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να εκτελέσει  την

παραγγελία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

Όλα τα επιµέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ή υποβολή των παραδοτέων, θα πραγµατοποιηθούν

στην Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, µε µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αµοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ

και λεπτών (           €), πλέον  ΦΠΑ 24%  ήτοι συνολικά ευρώ και λεπτών  (  €).  Ο

ανάδοχος 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 αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας

Αρχής.

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν.

4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών πληρωµής και λοιπών στοιχείων

που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων

από το δηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).

Φόροι – Κρατήσεις

Η αµοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :

α) 2% υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09).

β) 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ (ΦΕΚ 204 Α΄ /15-9-2011)

γ)  Επί  της  παραπάνω  κράτησης  επιβάλλεται  τέλος  χαρτοσήµου  ποσοστού  3%,  πλέον  εισφοράς  υπέρ  Ο.Γ.Α.

ποσοστού 20%, υπολογιζόµενου επί του τέλους χαρτοσήµου.

δ) 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (ΦΕΚ 969/Β΄/22-3-2017).

ε) Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.

ποσοστού 20%, υπολογιζόµενου επί του τέλους χαρτοσήµου.

στ) 4% παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τo Ν.2198/1994.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληρωµή αναδόχου/∆ικαιολογητικά πληρωµής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016).

Η  αµοιβή  του  αναδόχου  επιβαρύνεται  µε  τις  νόµιµες  κρατήσεις  και  υπόκειται  σε  παρακράτηση  φόρου

εισοδήµατος,  όπως  ορίζονται  ανωτέρω  και  επιβαρύνεται  µε  τις  νόµιµες  κρατήσεις  και  υπόκειται  σε

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, όπως αναλύεται ανωτέρω.

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 του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε αριθµό ………….

εγγυητική επιστολή της …………….., ποσού ……………… ευρώ ( ,00 €) (5% της συµφωνούµενης µε την παρούσα

αµοιβής του αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει

συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µετά την οριστική ποσοτική

και ποιοτική παραλαβή των εργασιών. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µε την έγγραφη ειδοποίηση

προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον προµηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου

της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστηµα τριών ηµερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείµενη

κατάπτωση.
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ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1. Καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου,  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  µε  την

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την

εκτέλεση του έργου.

2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας

ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης.  Σε

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος  αυτός  προς

αποκατάστασή της.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται

µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία

να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Ο ανάδοχος  αναλαµβάνει  την  υποχρέωση  να  υλοποιήσει  και  να  παραδώσει  το  έργο,  σύµφωνα  µε  τα

καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας.

5. Ο ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα

µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

6. Απαγορεύεται  στον  ανάδοχο  να  αναθέσει  σε  τρίτους  οποιεσδήποτε  υπευθυνότητες  και  ευθύνες,  που

απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 7. 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 ανάδοχος, 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.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  υποχρεούται  να

απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο

άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος.

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από

την  σύµβαση  και  από  κάθε  δικαίωµα  που  απορρέει  από  αυτήν,  εάν  δεν  εκπληρώσει  τις  συµβατικές  του

υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές του Νοσοκοµείου, που είναι σύµφωνες µε την  

σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης,

λαµβανοµένων  υπόψη  των  παρατάσεων.  Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία

περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία

για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία

που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε

τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης. Στον ανάδοχο που

κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύµβαση,  επιβάλλεται,  µετά  από  κλήση  του  για  παροχή  εξηγήσεων  ολική

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος

από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων

συµβάσεων.
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ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωµή

του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα

µέρη και αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου, η από διακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού και η υπ’ αριθµ.

πρωτ. κατατεθείσα  προσφορά  του  αναδόχου  αποτελούν  συµπληρωµατικά  της  παρούσας  σύµβασης

συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά

προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

1. Το συµφωνητικό. 2. Η ∆ιακήρυξη µε τα παραρτήµατά της 3. Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και

διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 4.  Η τεχνική και  οικονοµική προσφορά του

αναδόχου.

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.

Αντίκλητος του αναδόχου, στον οποίο µπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή

προς  τον  Ανάδοχο,  ορίζεται  µε  την  παρούσα  ο/η  κ................................................................................,

κάτοικος …………………., ΤΚ …………….. τηλ: …..………………… , fax ……..………………… .
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον προµηθευτή θα γίνεται ταχυδροµικά στη διεύθυνση

αυτή ή µε φαξ.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος 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 αποκλειστικά τα δικαστήρια της Τρίπολης, 

εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο προµηθευτής και η ένα 

(1) η Αναθέτουσα Αρχή.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ                           Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη

διαδικασία ανάθεσης

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: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ: 99221931

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ/ ΝΑΥΠΛΙΟ/ Τ.Κ. 211 00

- Αρµόδιος για πληροφορίες:ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕΚΑ

- Τηλέφωνο:27523 - 61139

- Ηλ. ταχυδροµείο: dboumpoureka@gnn.gov.gr

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.gnn.gov.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): Ανάδειξη

Αναδόχου για την αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση νοσοκοµειακών αποβλήτων (CPV: 90524400-0)]

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες: Υπηρεσίες

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων: [……]

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει).
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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 αρµόδιοιii : [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδροµείο: [……]

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού [……]

τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή

µεσαία επιχείρησηiii;

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από 

κοινού µε

άλλουςiv;

[ ] 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

α) [……]

ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για

συγκεκριµένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς

που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία

σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
β) [……]

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας

ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
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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 …):

[……]



Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηvi�

2. δωροδοκίαvii,viii�

3. απάτηix�

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςx�

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxi�

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxii.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςv

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxiii 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):

[……][……][……][……]xiv

Εάν ναι, αναφέρετεxv:

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ηµεροµηνία: [……],

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 σηµείο-(-α): [……],

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, λόγος(-οι): [……]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [……]� β) [……]
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση:

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):

[……][……][……][……]xvi

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη

σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)xvii;

[   ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxviii: [……]
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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 

ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν

εγκατεστηµένος ;

[   ] Ναι [ ] Όχι

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:

α)[……]�

β)[……]

γ.1) [  ] Ναι [ ] Όχι

-[   ] Ναι [ ] Όχι

-[……]�

-[……]�

γ.2) [……]�

δ) [   ] Ναι [  ] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες [……]

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: α)[……]�
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [  ] Ναι [ ] 
Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[   ] Ναι [ ] Όχι
δεσµευτική;

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης

απόφασης
-[……]�

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
-[……]�

περιόδου αποκλεισµού:

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε:
γ.2) [……]�

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις δ) [   ] Ναι [ ] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή

Εάν ναι, να 
αναφερθούν

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει λεπτοµερείς
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των πληροφορίες
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε [……]
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την

καταβολή τους;xx

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):

[……][……][……][……]xxi
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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, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxii;

[   ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»);

[   ] Ναι [ ] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: [...........]

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiii :

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 συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxiv

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 παράπτωµαxxv;

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 συµφερόντωνxxvi, 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 σύµβασηςxxvii;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[   ] Ναι [ ] Όχι

[..........……]

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxviii κατά την

[   ] Ναι [ ] Όχι
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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:
[..........……]

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: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IΙΙ

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 αναφέρονταιxxix, 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 δωρεάνxxx.

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 ∆ήλωσης  για τους σκοπούς τ...

[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i  
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)  θα

αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii 
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii 
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.

iv 
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

v 
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. 

vi  
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).

vii  
Σύμφωνα  με  άρθρο  73  παρ.  1  (β).  Στον  Κανονισμό  ΕΕΕΣ  (Κανονισμός  ΕΕ  2016/7)  αναφέρεται  ως

“διαφθορά”.
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viii 
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).

ix 
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.

x  
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.

xi 
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 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”.

xii 
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.".

xiii  
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 )

xiv  
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xv  
Επαναλάβετε  όσες  φορές  χρειάζεται.

xvi 
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii  
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) 

xviii  
Λαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ’

εξακολούθηση,  συστηματικά  ...),  η  επεξήγηση  πρέπει  να  καταδεικνύει  την  επάρκεια  των  μέτρων  που
λήφθηκαν.

xix  
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
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και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xx  
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

xxi 
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxii 
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxiii 
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον  Κανονισμό

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxiv 
Άρθρο 73 παρ. 5.

xxv 
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxvi 
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxvii 
Πρβλ άρθρο 48.

xxviii 
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxix 
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxx 
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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