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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

Ταχ. Δ/νση : Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου        

Ταχ.Κώδικας:71410, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ. & fax : 2810 - 215266, 215279 

 

          

           Ηράκλειο 19-7-2017  

           Αριθμός Πρωτ.: οικ.1000  

 

 

          

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 

Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφοράς βάσει τιμής για την «ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)» για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, και ειδικότερα: 

 

 Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου 

 Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων. 

 Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου. 

  Παράρτημα Προστασίας και αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου (Πόμπια Ηρακλείου)  
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής 

Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού Ημερομηνία: Τετάρτη  16-08-2017 /ΩΡΑ 11:00 

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 
#8.500 € # οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

Κωδικός CPV 90524400-0 

Αντικείμενο διαγωνισμού 

Αποκομιδή, Μεταφορά και τελική διάθεση 

Νοσοκομειακών Αποβλήτων για τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π 

Κρήτης 

Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός Διαγωνισμός 

Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών 
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ. 71410 Ηράκλειο 

Κρήτης 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο 

ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
24-7-2017 

00Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης  

στον Τύπο (μία φορά) 
24-7-2017 
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Το Κέντρο Κοινωνική Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης  έχοντας υπ΄ όψη: 

 

A. Τις διατάξεις: 

 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργου, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε)» καθώς και τις 

λοιπές διατάξεις της κείμενης  νομοθεσίας. 

 

 

 

2. Τις αποφάσεις: 

 

1. Την ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/8-5-2012/Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων». 

2. Την υπ΄αριθ.399/12-6-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης. 

3. Την υπ΄αριθ. 540/18-7-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. 

4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ. 29960/3800/15-06-2012 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ. 

 

 

ΠΡ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

1. Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)» (CPV 90524400-0) Αποκομιδή, μεταφορά και τελική διάθεση ΕΑΥΜ) για τις 

ανάγκες των Παραρτημάτων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 

και ειδικότερα: 

1. Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου 

2. Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων 

3. Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου 

4. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου (Πόμπια 

Ηρακλείου) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους και 

προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ της παρούσας και τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:#8.500€# οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

 

 

3. ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

Τ.Κ 71410 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

16-8-2017 

Ώρα 11:00 

  

Τετάρτη  ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

Τ.Κ 71410 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 
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4. Οι προσφορές εφόσον αποστέλλονται, θα μπορούν να περιέρχονται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

5. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας περιφέρειας Κρήτης ( Αγία Ειρήνη 

Χρυσοβαλάντου  Τ.Κ. 71410 Ηράκλειο Κρήτης) ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 

7. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις 

Διοικητικές Υπηρεσίες του Κέντρου κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης όλες τις εργάσιμες 

μέρες και κατά τις ώρες 8:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 2810 215260, 2810215260-66 

8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από τον Φορέα διεξαγωγής 

του διαγωνισμού το κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης καθημερινά, 08:00-14:00. 

9. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθενται και σε 

ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.pronoianet.gr  

 Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωση του και κατ’ 

επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντος του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώσει με τα στοιχεία 

του (επωνυμία, διεύθυνση, αρ. τηλ, email κλπ.) την αναθέτουσα αρχή , ώστε να καταστεί δυνατή η 

ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. 

10.  Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο 

δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να 

ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. 

11.Τυχόν διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της 

Αναθέτουσας αρχής Υποχρέωση κάθε ενδιαφερόμενου είναι η τακτική ενημέρωση του της ιστοσελίδας 

μας για την εξέλιξη του διαγωνισμού και διευκρινήσεων αυτού. 

12.Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

13. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης.  

14. Κάθε άλλη επεξήγηση κ.λπ. που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη αυτή θα ρυθμίζεται 

σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ 118/07). 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων για τις ανάγκες των 

Παραρτημάτων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β’ της παρούσας και τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από  οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.  

 

Το έργο περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα: 
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Α/Α 

υποέργου 

Αντικείμενο Προϋπολογισμός κιλών / μήνα 

 

I.  Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία των 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών 

(ΕΑΑΜ) τεσσάρων (4) Παραρτημάτων του 

Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης 

 Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου 

 Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων 

 Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου 

 Παράρτημα Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης Παιδιών με  

Αναπηρία Ηρακλείου 

 

 

Αποστείρωση: 70 kg ±25% 

II.  Συλλογή και Μεταφορά των –Μικτών Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των Άλλων Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΑΕΑ) τεσσάρων (4) Παραρτημάτων του 

Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης στον Αποτεφρωτήρα του ΕΔΣΝΑ  

 Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου 

 Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων 

 Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου 

 Παράρτημα Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης Παιδιών με  

Αναπηρία Ηρακλείου 

 

 

Καύση: 10 kg ±25% 

 

Τα ΕΑΑΜ αποτελούν περίπου το 90-95% της παραγόμενης ποσότητας ΕΑΥΜ και τα ΜΕΑ & ΑΕΑ περίπου 

5-10%. 

 

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

της διακήρυξης. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας. Προσφορές που υποβάλλονται 

και αφορούν υποέργο, έστω και στο σύνολο του, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται 

στην Ελληνική γλώσσα. Για την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιμοποιηθεί και η 

ξένη γλώσσα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2o:  ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές δύναται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ώρα  του διαγωνισμού 

στο Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ 710410 Ηράκλειο Κρήτης 

 

Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 

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

 

Προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3o:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
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Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 

η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4o:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν, με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω, μαζί με 

την προσφορά τους επί ποινή απορρίψεως, τα εξής δικαιολογητικά. Κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να 

φέρει στην άνω δεξιά γωνία τον Αύξοντα Αριθμό που αναφέρεται στο παρών άρθρο : 

 

1. ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

 

Περιγραφή Δικαιολογητικών  

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται 

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 

την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

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

 

Αναλυτικά στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου να: 

 

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

3.2 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:  

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα 

ακόλουθα:  

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

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

ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).  

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία 

ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305) 

 

3.3 για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3.4 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας  

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

i. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του προσφέροντος 

2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 
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i. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, 

δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του 

προσφέροντος. 

3. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 

i. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και  

ii. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

4. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους (προσοχή: να αναφέρεται συγκεκριμένα ποιο είναι το 

επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμα) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί 

σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π. Δ. 

118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν 

τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.  

6. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π. Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης 

(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 

του Π. Δ118/2007. 

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

να δηλώνεται ότι:  

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας.  

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

2. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  

 

Περιγραφή Δικαιολογητικών  

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται 

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 

την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

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

 

Αναλυτικά στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου να: 

 

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

3.2 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:  

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα 

ακόλουθα:  

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

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

ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).  

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
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iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 

της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το 

ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

3.3 για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3.4 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας  

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

i. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

ii. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

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

i. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 

καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία 

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, ή ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του προσφέροντος. 

3. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 

i. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και  

ii. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

4. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους (προσοχή: να αναφέρεται συγκεκριμένα ποιο είναι το 

επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμα) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί 

σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π. Δ. 

118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν 

τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.  

6. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π. Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης 

(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 

του Π. Δ118/2007. 

 

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

να δηλώνεται ότι:  

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας. 

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

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

  

 

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕΔΑΠΑ, ΑΛΛΟΔΑΠΑ Η ΦΥΣΙΚΑ 
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Περιγραφή Δικαιολογητικών  

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α’ Έλληνες πολίτες και Β’. Αλλοδαποί, 

αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή 

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και 

της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα: 

 

3. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

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

i. ΦΕΚ σύστασης  

ii. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το 

ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο και η εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.  

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

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

δημοσιεύτηκε.  

ii. Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης  

3. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει: 

i. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 

 

4. Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του 

2. Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του 

νομικού προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για 

τις ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

3. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

 

5. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται 

ανωτέρω στις παραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας 

τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα 

μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που 

ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο 

ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η 

υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

 

Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Περιγραφή Δικαιολογητικών  

1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α’, Β’ και 

Γ’ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

 

Διευκρινίζεται ότι: 
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 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

του συνεταιρισμού και 

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

 

 

Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Περιγραφή Δικαιολογητικών  

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

ένωση.  

 Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

 

2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των 

δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 

συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί 

του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το 

πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.  

Σημείωση: 

 Όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται σε εφαρμογή της παρ. 2 

του αρ.1 του Ν.4250/2014 (Α/74/2014) σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του Ν. 

2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που 

υπάγονται στην περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και ορίστηκε ότι εφεξής 

υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά από τις αναφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες και του φορείς 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων αυτών. 

 

 Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, άρθρο 3 καταργείται η υποχρέωση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής 

στις Υπεύθυνες Δηλώσεις που κατατίθενται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του 

Δημοσίου και διαγράφεται η φράση …,με θεώρηση γνησίου υπογραφής, … από την περίπτωση 1,β του 

άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α') «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)». Η ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε 

προκήρυξη.» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5o:  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 

 

Η προσφορά (δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική – οικονομική) υποβάλλεται δακτυλογραφημένη σε δύο 

αντίγραφα, ξεχωριστά συραμμένα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα. Για την αναγραφή 

των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιμοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά δεν πρέπει να 

έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 

διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 

προσθήκη.  

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση 

του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές για μέρος της ζητούμενης 

ποσότητας δεν γίνονται δεκτές. 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει τις ενδείξεις: 

 

Την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό με:  
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α) τον αριθμό της διακήρυξης,  

β) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και  

γ) τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. 

 

Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο κάθε αντιτύπου προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και στοιχεία σε τρείς (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς, οι οποίοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο 

φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση 

διαφοράς μεταξύ τους. 

 Στο φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τοποθετούνται τα δικαιολογητικά, 

όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται.  

 Στο φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς όπως αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.  

 

Όταν από την διακήρυξη απαιτούνται και δείγματα τότε μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα 

τοποθετείται και η απόδειξη αποστολής αυτών. 

 

 Επίσης στο φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, τοποθετούνται τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρα της παρούσας. 

 Σε περίπτωση που 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 την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική, όσο 

και την οικονομική προσφορά. 

 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από τα δείγματα για τα Προσφερόμενα Είδη ή προσπέκτους σε περίπτωση 

που πρόκειται για υλικό που η προσκόμιση δείγματος είναι ανέφικτη, τα οποία θα τοποθετούνται σε 

ξεχωριστό φάκελο και θα φέρει την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6o:  ΤΙΜΗ: 

 

1. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ και ανά μήνα 

συνολικής διαχείρισης ΕΑΑΜ και θα περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Το κόστος της συνολικής διαχείρισης των ΕΑΥΜ (συλλογή – μεταφορά – επεξεργασία- τελική 

διάθεση). 

 Το κόστος παροχής των περιεκτών δευτερογενούς συσκευασίας των ΕΑΥΜ (HOSPITAL BOX ή 

πιστοποιημένου κάδου) χρώματος κίτρινου (αποστείρωση) ή κόκκινου (αποτέφρωσης) 

 Το κόστος ζύγισης 

 Το κόστος τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων ΕΑΥΜ. 

 Το κόστος διάθεσης των κατάλληλων ψυκτικών θαλάμων για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ. 

 

Στην οικονομική προσφορά, θα αναφέρεται υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του 

είδους αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών καθώς και ο κωδικός GMDN. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις εκτός του ΦΠΑ, που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.  

ΑΔΑ: 70ΞΨΟΞΝ5-ΡΘΗ
17PROC001741386 2017-07-24



 
11 

2. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και κάθε 

τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική 

Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι 

προσφέρεται με μηδενική αξία.  

3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 

ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται 

σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε 

και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

5. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, 

χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λ.π.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην 

προσφορά. 

6. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση 

που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή 

στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. 

7. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν 

δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή 

προσφοράς.  

8. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που πιθανόν 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’ 

αυτά.  

9. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους, όπως αυτή 

προκύπτει από την οικονομική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιμές των διαφόρων μερών, από τα 

οποία ενδεχομένως αποτελείται το προσφερόμενο είδος προμήθειας.  

10. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.  

11. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει 

η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για την Αναθέτουσα Αρχή αποτέλεσμα.  

12. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την 

έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 

επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.  

13. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. 

14. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 

για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

15. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

16. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς 

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

υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης 

οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

17. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 

18. Οι προσφερόμενες τιμές να μην υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της 

Ε.Π.Υ., όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά 

διαγωνισμό (όπου υπάρχουν αντίστοιχες). Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις 

κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2.04.2011)  

19. Να κατατεθούν και οι αντίστοιχες καταστάσεις / τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7o:  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
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Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 

του ΠΔ 118/2007 διαδικασία. 

 

Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από τη διακήρυξη. 

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, 

μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι 

φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν 

αποσφραγίζονται. 

 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία 

με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του 

αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου 

 

 

Αποσφράγιση προσφορών 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών δημόσια, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσμες. 

Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 

συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 

 Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινήσεις μετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν 

ζητηθούν από την επιτροπή. 

 O διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας διακήρυξης. 

 Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

 Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων της διακήρυξης. 

 Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά 

έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην 

προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 

Προσφορά, η οποία κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα 

αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.  

 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς) και με την παρακάτω 

διαδικασία: 

 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Διαπιστώνεται η ύπαρξη των τριών υπο-φακέλων 

(Δικαιολογητικών, Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς) οι οποίοι και μονογράφονται από 
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τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις 

υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες 

υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των Δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος των 

τεχνικών προσφορών, οι οποίοι μονογράφονται στο σύνολό τους (τα πρωτότυπα στοιχεία) ανά φύλλο 

(εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). Σε περίπτωση συρραφής υπογράφεται η πρώτη και η τελευταία σελίδα. 

 Ο φάκελος των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζεται στην συνέχεια και μόνο εφόσον ο προμηθευτής 

έχει πλήρη τα δικαιολογητικά και είναι εντός τεχνικών προδιαγραφών και μονογράφεται.  

 

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των 

συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. 

 

Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων 

προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών 

θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η 

φωτοαντιγραφή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών. 

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

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

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

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8o:  ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη 

της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφ' όσον ζητηθεί από το Κέντρο Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης πριν από την λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9o:  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

 

1. Προσφορά με χρόνο αποκομιδής ΕΑΥΜ μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

4. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης 

5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε 

οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 
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6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

7. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά της προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας  

Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 

οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες 

τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

8. Όταν αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

9. Όταν αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της 

προμήθειας. 

10. Όταν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 

11. Όταν οι προσφορές δεν συνοδεύονται από σήμανση CE Σήμανση & ISO του προμηθευτή. 

12. Όταν οι προσφορές δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

13. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι σύμφωνη με 

τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 10o:  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή με τηνπλέρον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφοράς βάσει τιμής , εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από 

την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε 

έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Κατόπιν τούτου θα αποσταλεί προς τις 

εταιρείες έγγραφο διαπραγμάτευσης διότι σύμφωνα με τον Νόμο 118/07 άρθρο 21, παρ. β, αν η κατανομή 

της προς προμήθεια ποσότητας υλικού δεν είναι διαιρετή τότε ο μειοδότης προκύπτει κατόπιν 

διαπραγμάτευσης και θα συνεδριάσει ξανά μετά την παραλαβή των νέων προσφορών. 

 

Επίσης, το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει  

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007. 

Οριστική ματαίωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

 Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. 

Την ματαίωση του διαγωνισμού ολικά ή μερικά, αν οι τιμές που πρόσφερε ο μειοδότης είναι ανώτερες του 

10% από την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Εκτός αν ο μειοδότης, με έγγραφη δήλωση του, περιορίσει 

αναλόγως την προσφορά του. 

Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός 

ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11o:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη Σύμβαση, η οποία 

καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 και 24 του Π.Δ. 118/2007. 
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Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη  

Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα 

Δ.  Την τιμή  

Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών  

ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές 

Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις  

Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες  

Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  

Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής  

ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογής 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,  με 

χρόνο ισχύος 6 μήνες από την έκδοσή της ύψους 5% του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. 

η οποία θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση του έργου, την οποία θα βεβαιώνει η αρμόδια επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο:   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

 

Η υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και Προμηθευτή, 

θα έχει ετήσια διάρκεια αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εκτός αν 

υπάρξει εντολή ακύρωσης της σύμβασης από την προϊσταμένη αρχή  πριν από τη λήξη της οπότε θα πάψει 

να ισχύει. 

Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας 

σύμβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από ανωτέρα αρχή, η σύμβαση αυτή θα 

λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο:  ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

Μετά την ανάθεση των ειδών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η σειρά ισχύος της σύμβασης και 

των τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ως εξής:  

Σύμβαση,  

Απόφαση κατακύρωσης  

Διακήρυξη 

Προσφορά προμηθευτή 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14o: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 

 

1. Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Προμηθευτή και οι ακόλουθες πληρωμές θα είναι σε Ευρώ. 

Η εξόφληση των προμηθευτών θα γίνεται κατά μέγιστο εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή 

του σχετικού τιμολογίου από τις υπηρεσίες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. 

Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν 

να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.). 

2. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε 

τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε 

φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 
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3. Η αμοιβή του Προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε 

φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι:  

4.1. Φορολογία εισοδήματος 8% και τιμολόγιο πώλησης 4%. (Ν. 2198/94) και όπως σχετικά 

τροποποιείται.  

4.2. Παρακράτηση και απόδοση ποσοστού 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/07 άρθρο 3) 

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΔΥ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-09  

4.3. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%  

Και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση απαιτείται. 

5. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον προμηθευτή – 

προμηθευτές με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 

3801/2009. 

6. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 

καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

7. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.  

8. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της 

προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της 

σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.  

9. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά 

τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως 

εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα 

μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου 

στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την 

προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της 

ενώσεως / κοινοπραξίας. 

10. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 

(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν 

μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής & ποσοτικής 

παραλαβής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15o: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:  

 

Όπως αυτά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (Μέρος Β’) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16o: ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

 

 Όπως αυτά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (Μέρος Β’) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17o:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 

 

1. κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος, από την 

ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών  
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2. κατά των πράξεων ή παραλήψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε 

προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτού σ’ 

αυτόν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή μέσα στην επόμενη ημέρα στις δύο άλλες περιπτώσεις  

3. κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα 

τριών εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής 

πράξεως ή παραλήψεως της αναθέτουσας αρχής. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια 

είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1000) και μεγαλύτερο των 

πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό 

αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό του παραβόλου 

και το ύψος των ανωτέρω ποσών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο:  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: 

 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους 

και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες 

όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή 

κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο:  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ: 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 

Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής 

του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε 

όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται 

και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία 

και χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:  

 

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 Αναθέτουσας Αρχής, 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 Προμήθειας από τον 

Προμηθευτή, 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 εκτέλεσης της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει 

όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Προμηθευτή. 
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ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: 

 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας, 

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 

άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με 

τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα 

τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: 

 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.  

3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

 

 Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του 

εργοστασίου του προμηθευτή. 

 Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 

 Πλημμύρα. 

 Σεισμός. 

 Πόλεμος. 

 Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).  

 Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς την 

Αναθέτουσα Αρχή και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον Φορέα, της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος 

τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο:  ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία 

ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, πέραν 

των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. Τα 

πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από 

πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση της υπηρεσίας του αναδόχου ή σε 

περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής 

σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση 

της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή 

έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. 
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Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας 

σύμβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από ανωτέρα αρχή, η σύμβαση αυτή θα 

λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25o:  ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

 

1. Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην 

προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Με τη ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά μέσα στο συμβατικό 

χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της 

παρούσας διακήρυξης. 

3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη 

του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντων υλικών 

γίνεται δεκτή. 

5. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή 

διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

 

1. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

2.  Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει 

μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον 

που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός 

γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά τα 

παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται 

με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

3. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας της προμήθειας για την οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα 

εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και 

τα αναφερόμενα του άρθρου 24 της παρούσης διακήρυξης. 

4.  Σε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών 

της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά 

περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που 

τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 

συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

6. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές 

καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την 

παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. 

 

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ . 

118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
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ΑΡΘΡΟ 26ο:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ– ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: 

 

1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα το 

Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με 

την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

παραπάνω Παράγραφο.  

 

ΑΡΘΡΟ 27o:  ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 

 

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται 

η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης. 

 

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95, 

των ΠΔ60/07 και Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.  

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ] 

 

Β.1. Τεχνικές Προδιαγραφές 

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οι οποίες σας συνάπτονται ηλεκτρονικά και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για τη Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς 

Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), από τους ψυκτικούς θαλάμους των Παραρτημάτων του ‘ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ’ (Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου, Παράρτημα ΑμεΑ 

Χανίων, Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου, Παράρτημα Προστασίας και αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία 

Ηρακλείου (Πόμπια Ηρακλείου)) σε σταθερή μονάδα επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς 

Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) 

 

1. Τα διαχωρισμένα ΕΑΑΜ, θα τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος ανάλογα με την 

επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει και ειδικότερα: α) τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ θα 

τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου χρώματος, β) τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται 

σε συσκευασία κόκκινου χρώματος όχι από PVC. Τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα τοποθετούνται 

προηγουμένως σε άκαμπτες ανθεκτικές συσκευασίες μιας χρήσεως (ΚΥΑ 146163/2012). Ειδικότερα 

τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ, θα συσκευάζονται σε χαρτοκυτία, με εσωτερική πλαστική επένδυση 

τύπου HOSPITAL BOX (των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση -στερεά διαγώνιος του κυτίου- δεν θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 75cm) και τα οποία θα είναι συσκευασμένα σε πλαστική κόκκινη 

σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC. Επίσης εξωτερικά του χαρτοκυτίου θα τοποθετείται 

πλαστική σακούλα πλην PVC ανάλογου χρώματος, που θα περικλείει το χαρτοκυτίο. Οι σακούλες θα 

είναι κατασκευασμένες από πρωτογενές (παρθένο) πολυαιθυλένιο με διαστάσεις 80Χ110cm και 

πάχος 85-95 μm. Θα φέρουν σήμανση «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ» καθώς και το σήμα του βιολογικού κινδύνου. Στο εσωτερικό των χαρτοκυτίων θα είναι 
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συσκευασμένα τα ΕΑΑΜ σε πλαστική σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC και με ειδικό κλείστρο 

ασφαλείας, των οποίων το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη 

στεγανότητα της συσκευασίας. 

Για τα ΕΑΑΜ προς αποστείρωση επιτρέπεται η χρήση τροχήλατων ειδικών κάδων δευτερογενούς 

συσκευασίας των αποβλήτων για την σύννομη και ασφαλή οδική μεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ. 

Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται από την Υ.Μ σε κατάλληλους πρωτογενείς 

περιέκτες και οι κάδοι (δευτερογενείς περιέκτες), θα διατίθενται για την εκτέλεση του έργου 

συλλογής - μεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Οι κάδοι θα είναι 

πιστοποιημένοι κατά ADR και θα απολυμαίνονται καταλλήλως από τον ανάδοχο μετά από κάθε χρήση 

λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275–99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276–98. Να κατατεθούν επίσης 

και τα σχετικά πιστοποιητικά ADR και ΕΛΟΤ.  

2. Συχνότητα φόρτωσης κάθε τριάντα (30) ημέρες για ποσότητες όχι μεγαλύτερες των 500 λίτρων και 

ανάλογα με την χωρητικότητα του ψυγείου τους, σε θερμοκρασία ≤0οC ή συχνότερα ανάλογα με τις 

ανάγκες της μονάδας (στην περίπτωση που μία εκ των ημερών είναι επίσημη αργία, τότε η αποκομιδή 

πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τον Υπεύθυνο της Υ.Μ.). Συχνότητα φόρτωσης κάθε πέντε 

(5) ημέρες ή συχνότερα ανάλογα με την χωρητικότητα του ψυγείου, σε θερμοκρασία ≤5οC όταν οι 

ποσότητες των αποβλήτων είναι μεγαλύτερες από 500 λίτρα. Σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν 

συνεννόησης, σύμφωνα πάντα με την ΚΥΑ 146163/2012. 

3. Ο ανάδοχος να καταθέτει, για την εκάστοτε εξυπηρετούμενη Υγειονομική Μονάδα, πρόγραμμα 

εργασιών συλλογής, μεταφοράς και τυχόν προσωρινής αποθήκευσης των ΕΑΑΜ με το οποίο να 

τηρούνται τα μέτρα και οι όροι των παραγρ. 3.1.3 του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 

146163/2012. 

4. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τις σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, (οι οποίες θα πρέπει 

να κατατεθούν με την προσφορά του), ώστε μέχρι την παράδοση των αποβλήτων για επεξεργασία: 

1. να εκτελεί προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ εκτός των Υγειονομικών Μονάδων,  

2. να φροντίζει ώστε τα απόβλητα να τοποθετούνται σε δεύτερο υποδοχέα του ιδίου χρώματος με τον 

αρχικό υποδοχέα, πλήρους στεγανότητας, για να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών και  

3. να υπολογίζει στο μέγιστο χρόνο της προσωρινής αποθήκευσης αθροιστικά και το χρόνο προσωρινής 

αποθήκευσης εντός της Υγειονομικής Μονάδας  

5. Η προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ θα πρέπει να γίνεται σε ψυκτικούς θαλάμους κατάλληλων 

προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012. Εάν οι υγειονομικές μονάδες δεν 

διαθέτουν ψυκτικούς θαλάμους είναι ευθύνη του αναδόχου η παραχώρηση και τοποθέτηση τους στις 

μονάδες. 

6. 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 (ΕΑΥΜ) κατά ADR. Παράλληλα να κατατίθεται και έκθεση ελέγχου κατά ATP. 

7. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις 

του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου και καταθέτει ασφάλεια 

αστικής ευθύνης προς τρίτους και το περιβάλλον για την σταθερή μονάδα επεξεργασίας. Η τιμολόγηση 

θα γίνεται  

8. στο τέλος κάθε μήνα ανεξάρτητα από την ημερομηνία πραγματοποίησης των δρομολογίων εντός του 

ιδίου μήνα, κατόπιν συνεννόησης. 

9. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 τα ΕΑΑΜ που μεταφέρονται και 

επεξεργάζονται εκτός ΥΜ, θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης. Το έντυπο 

έγγραφο αναγνώρισης περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στη παρ. 6.2 του 

Κεφαλαίου 6 του παραρτήματος της ΚΥΑ 146163/2012. 

10. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των επικινδύνων αποβλήτων 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. Επίσης να εφαρμόζονται τα οριζόμενα 

από την ΕΕΑΕ και για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΑΜ. 

 

ΑΔΑ: 70ΞΨΟΞΝ5-ΡΘΗ
17PROC001741386 2017-07-24



 
22 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

1. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες καταλληλότητας και 

ασφαλούς λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την εφαρμογή της μεθόδου 

απαραίτητες προϋποθέσεις για τον φορέα διαχείρισης θεωρούνται όσα αναφέρονται στο παράρτημα 1 

της ΚΥΑ 146163/3-5-2012. ΦΕΚ 1537/8-5-2012.Το προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη 

μονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και να διαθέτει τις 

απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές. 

2. Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 

(ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ).  

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιεί επαρκή τεμαχισμό ΠΡΙΝ την αποστείρωση και στον ίδιο 

χώρο όπου θα γίνει αυτή, ώστε τα ΕΑΑΜ να μην είναι αναγνωρίσιμα γεγονός που συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση του όγκου τους. 

4. Η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και για τέτοιο 

χρονικό διάστημα ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου (τελικό μικροβιακό 

φορτίο παρεμφερές με αυτό των οικιακών αποβλήτων). 

5. Τα όποια εκπεμπόμενα αέρια και παραγόμενα υγρά, αν προκύπτουν, κατά τη διαδικασία της 

αποστείρωσης, να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να 

καθίστανται ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.  

6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί δειγματοληψίες και έλεγχο για την αποτελεσματικότητα της 

αποστείρωσης. Το πρότυπο ελέγχου που θα ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.01.  

7. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου όλων των 

λειτουργιών (π.χ. θερμόμετρα, μανόμετρα κ.α.), για την συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας, της 

πίεσης, του χρόνου και γενικά των παραμέτρων της διαδικασίας της αποστείρωσης. 

8. Οι σταθερές εγκαταστάσεις αποστείρωσης να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για αυτή τη χρήση οι 

οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου.  

9. Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών 

χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98. 

10. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει συγκεκριμένο 

διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία, πίεση, τύπο συσκευασίας, χρόνος 

παραμονής στη θερμοκρασία αποστείρωσης, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, 

μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός. 

11. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει έλεγχο και ημερήσια 

καταγραφή σε κάθε κύκλο εργασίας του είδους και της ποσότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία, 

των διαγραμμάτων θερμοκρασίας, της πίεσης και χρόνου παραμονής τους στη μέγιστη θερμοκρασία 

επεξεργασίας. 

12. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να πραγματοποιεί ετήσιο έλεγχο 

των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού. 

13. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12347-97 (κατηγοριοποίηση, ικανότητα καθαρισμού, ικανότητα αποστείρωσης, στεγανότητα 

διαρροών). 

14. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Υγειονομικής Μονάδας για τη συμπλήρωση του 

συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των ΕΑΑΜ, σύμφωνα με την Παραγρ. 6.2, Κεφάλαιο 6 του 

Παραρτήματος της ΚΥΑ 146163/2012), του οποίου και κρατάει αρχείο μαζί με τα στοιχεία 

λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις αναλύσεις και μετρήσεις των διενεργούμενων ελέγχων, της 

επεξεργασίας και της αξιολόγησής τους, για τουλάχιστον 10 έτη. 

15. Η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και της διαδικασίας αποστείρωσης κατά τη διάρκεια της 

τακτικής διαχείρισης, θα πρέπει να επαληθεύονται με δειγματοληψίες και έλεγχο. Το πρότυπο 

ελέγχου που θα ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.01. Αν η αποστείρωση δεν είναι 

αποτελεσματική ο ανάδοχος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία έως ότου επιτευχθεί η 

αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων. Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι θα πρέπει να 

διενεργούνται υπό την εποπτεία του υγειονομικού υπευθύνου της Υ.Μ. και σε περίπτωση που 
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πρόκειται για εγκαταστάσεις εκτός της ΥΜ, υπό την εποπτεία του τεχνικού υπευθύνου. Στη δεύτερη 

περίπτωση θα πρέπει να στέλνουν στην ΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα των 

καταγραφών όλων των μετρήσεων των φορτίων που επεξεργάστηκαν και προέρχονται από τη 

συγκεκριμένη ΥΜ. Η Υ.Μ μπορεί να διεξάγει απροειδοποίητους ελέγχους επί τόπου στην εγκατάσταση 

επεξεργασίας των αποβλήτων της, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή τήρηση της διαχείρισης των 

ΕΑΑΜ. 

16. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλία καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης, με βάση 

τα οποία καταρτίζουν ετήσια έκθεση. Οι μετρήσεις καταγράφονται στο βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου 

της εγκατάστασης θεωρημένο από της αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας. 

17. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποστείρωση ποσότητα ΕΑΑΜ παρουσία 

Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας. Επιπλέον να αποδεικνύει τον ετήσιο έλεγχο των 

θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού του. 

18. Στη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των ΕΑΑΜ μέχρι τρείς 

(3) ημέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγο 

βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης ή αποστείρωσης είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης. 

19. Τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ να τοποθετούνται από το προσωπικό του αναδόχου, σε ανθεκτικούς 

υποδοχείς κίτρινου χρώματος, που προμηθεύεται ο ίδιος, στους οποίους αναγράφεται ο τίτλος 

«Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία 

της Υγειονομικής Μονάδας και η ημερομηνία αποστείρωσης (αρθρ. 4.3.3, Παράρτ. 1 της ΚΥΑ 

146163/2012). 

20. Ο ανάδοχος να διαθέτει για τη συλλογή-μεταφορά-τυχόν προσωρινή αποθήκευση των Επικινδύνων 

Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), που προορίζονται για ή έχουν υποστεί αποστείρωση, 

άδεια από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης 

ΠΕ.ΧΩ. και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η μεταφορά γίνεται 

εντός της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται σε περισσότερες από μια Περιφέρειες, 

η άδεια χορηγείται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

21. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση 

μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της 

μεταξύ τους σύμβασης. 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 

 

1. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες καταλληλότητας και 

ασφαλούς λειτουργίας, (σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012) από το Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας (π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών όρων) και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας στην 

οποία δραστηριοποιείται. 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 οδηγία 

2000/76/ΕΚ της Ε.Ε. για «την αποτέφρωση των αποβλήτων» ή την Ελληνική Νομοθεσία εφόσον 

αυτή είναι αυστηρότερη. 

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 850οC, 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 C, επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον. 

ΑΔΑ: 70ΞΨΟΞΝ5-ΡΘΗ
17PROC001741386 2017-07-24



 
24 

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 850οC ή 

τους 1100ο C 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 ΕΑΑΜ 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. Οι θάλαμοι καύσης πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον 

με το 1/10 της ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης. 

7. Η μονάδα αποτέφρωσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά σταθερή.  

8. 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. 

9. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει έλεγχο και συνεχή 

καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο θάλαμο καύσης και μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα. 

10. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει ημερήσια καταγραφή των 

αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν.  

11. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί ετήσιο έλεγχο των 

θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού.  

12. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών. 

13. Στη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποτέφρωση 

αποβλήτων, για τουλάχιστον 3 μέρες σε θερμοκρασίας ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω 

λειτουργικών αναγκών, είτε λόγο βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων έργων 

συντήρησης. 

14. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλία καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης, με βάση 

τα οποία καταρτίζουν ετήσια έκθεση. Οι μετρήσεις καταγράφονται στο βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου 

της εγκατάστασης θεωρημένο από της αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. 

15. 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 των ΕΑΑΜ καθώς και στο φορέα υποδοχής 

για τελική διάθεση των υπολειμμάτων καύσης των Επεξεργασμένων ΕΑΑΜ με αποτέφρωση (ΧΥΤΑ 

ή ΧΥΤΕΑ). 

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 (βεβαίωση τελικής διάθεσης υπολειμμάτων καύσης - ΚΥΑ 146163/2012)). 

 

 

Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) και 

άλλων επικινδύνων αποβλήτων (ΑΕΑ), από τους ψυκτικούς θαλάμους των Παραρτημάτων του 

‘ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ’ στην σταθερή μονάδα 

επεξεργασίας ΜΕΑ και ΑΕΑ για επεξεργασία. 

 

Σημείωση: Αφορά μόνο τα ΑΕΑ που δύνανται να οδηγηθούν προς αποτέφρωση σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

 

1. Η συλλογή των ΜΕΑ και ΑΕΑ θα γίνεται από το προσωπικό της εκάστοτε Υγειονομικής Μονάδας, σε 

ειδικούς υποδοχείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα διαχωρισμένα ΜΕΑ και ΑΕΑ 
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τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος, ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να 

ακολουθήσει. Τα προς αποτέφρωση ΜΕΑ τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος 

(σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012)). Τα προς αποτέφρωση ΑΕΑ θα τοποθετούνται σε 

πιστοποιημένους κατά ADR υποδοχείς (περιέκτες) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των εν λόγω 

αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2. Ο ανάδοχος συλλογής - μεταφοράς να παραδίδει τα ΜΕΑ και ΑΕΑ για αποτέφρωση σε εγκεκριμένη, 

σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εγκατάσταση επεξεργασίας (να υπάρχει 

σύμβαση σε ισχύ). 

3. Ο ανάδοχος να παραδίδει τα απόβλητα για αποτέφρωση σε εγκεκριμένη, σύμφωνα με την ισχύουσα 

εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εγκατάσταση επεξεργασίας (να υπάρχει σύμβαση σε ισχύ). 

4. Η συλλογή των ΜΕΑ και ΑΕΑ, τα οποία πρέπει να είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από την ΚΥΑ 146163/2012), από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της Υγειονομικής Μονάδας 

και η τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς να γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου. 

5. Η μεταφορά των προς επεξεργασία, μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) και άλλων επικινδύνων 

αποβλήτων (ΑΕΑ), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1, της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 

1537/8-5-2012/Β), να γίνεται από κατάλληλο όχημα ή οχήματα, αδειοδοτημένου για αυτό το σκοπό, 

φορέα. 

6. Το όχημα μεταφοράς του αναδόχου, κατ’ ελάχιστον, να είναι ειδικό, τελείως κλειστό, στεγανό, να έχει 

δυνατότητα ψύξης σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 8ο C, να μη φέρει μηχανισμό συμπίεσης, να 

επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά, να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα και να διαθέτει 

διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών (άρθρο σύμφωνα με την ΚΥΑ 

146163/2012)). Στο όχημα μεταφοράς καλό είναι να αναγράφεται ο τίτλος «Επικίνδυνα απόβλητα 

υγειονομικών μονάδων».  

7. Ο ανάδοχος να πραγματοποιεί την αποκομιδή και μεταφορά, με τη συχνότητα που θα του καθορίσει η 

κάθε Υγειονομική Μονάδα, με βάση την παραγόμενη από αυτήν ποσότητα ΜΕΑ και ΑΕΑ, με ελάχιστη 

συχνότητα παραλαβής 1 φορά κάθε μήνα και ανάλογα με τις ανάγκες της υγειονομικής μονάδας. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγόμενη ποσότητα δεν ξεπερνάει τα 500 λίτρα, 

οπότε η Υγειονομική Μονάδα έχει το δικαίωμα να την αποθηκεύσει σε θερμοκρασία κάτω από 0ο C 

για χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες. 

8. Οι μέρες μεταφοράς δε θα περιλαμβάνουν Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες του ελληνικού 

κράτους. Η αποκομιδή θα γίνεται παρουσία του υπεύθυνου της Υ.Μ για τα ΜΕΑ και ΑΕΑ σε 

συγκεκριμένες ώρες που θα ορίσει ο ίδιος.  

9. Το όχημα μεταφοράς να τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από την Υγειονομική 

Μονάδα, χώρο, προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα. 

10. Ο Ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποτέφρωση ποσότητα των ΜΕΑ και ΑΕΑ της 

Υγειονομικής Μονάδας, παρουσία Επιτροπής που θα ορίσει η Υγειονομική Μονάδα και προσωπικό του 

αναδόχου. 

11. Ο ανάδοχος να καταθέτει, για το εκάστοτε Παράρτημα, πρόγραμμα εργασιών συλλογής, μεταφοράς 

και τυχόν προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων ΜΕΑ και ΑΕΑ με το οποίο να τηρούνται τα 

μέτρα και οι όροι της ΚΥΑ 146163/2012.  

12. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του Παραρτήματος για τη συμπλήρωση του 

συνοδευτικού Εντύπου Έγγραφο Αναγνώρισης των ΜΕΑ και ΑΕΑ , σύμφωνα με την παρ. 6.2 του 

Κεφαλαίου 6 του παραρτήματος της ΚΥΑ 146163/2012, του οποίου και κρατάει αρχείο. Το ως άνω 

Έντυπο συνοδεύει τα ΜΕΑ και ΑΕΑ κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός του Παραρτήματος. 

Αντίγραφο του Εντύπου αποδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα όπου οδηγούνται τα απόβλητα για 

αποτέφρωση. 

13. Ο ανάδοχος να διαθέτει τις σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις (οι οποίες θα πρέπει να 

κατατεθούν με τη προσφορά του) ώστε μέχρι την παράδοση των αποβλήτων για αποτέφρωση:  

1. να εκτελεί προσωρινή αποθήκευση των ΜΕΑ και ΑΕΑ εκτός των Παραρτημάτων,  

2. να φροντίζει ώστε τα απόβλητα να τοποθετούνται σε δεύτερο υποδοχέα του ιδίου χρώματος με 

τον αρχικό υποδοχέα (κόκκινο), πλήρους στεγανότητας, για να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές 

υγρών και  
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3. να υπολογίζει στο μέγιστο χρόνο της προσωρινής αποθήκευσης αθροιστικά και το χρόνο 

προσωρινής αποθήκευσης εντός του κάθε Παραρτήματος. 

14. Ο ανάδοχος να διαθέτει τη σχετική άδεια για τη συλλογή και μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), που χορηγείται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον η μεταφορά 

γίνεται σε περισσότερες από μια Περιφέρειες (σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012)) ή που χορηγείται 

από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης 

Υγείας της Περιφέρειας, εφόσον η μεταφορά γίνεται εντός της Περιφέρειας. 

15. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε κάθε Παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Κρήτης ψυκτικό θάλαμο κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012. 

16. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις 

του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου και καταθέτει ασφάλεια 

αστικής ευθύνης για την σταθερή μονάδα επεξεργασίας. 

17. Η τιμολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα ανεξάρτητα από την ημερομηνία πραγματοποίησης των 

δρομολογίων εντός του ιδίου μήνα, κατόπιν συνεννόησης.  

18. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του κάθε Παραρτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Κρήτης βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης να ισχύουν τα δεδομένα ζύγισης που ισχύουν και για τα ΜΕΑ 

και ΑΕΑ δηλ. επιτροπή Υ.Μ. κατά την ζύγιση, έλεγχο εγγράφων, υπερφόρτωση, κλπ.  

19. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΜΕΑ και ΑΕΑ από το κάθε Παράρτημα θα διεξάγει έλεγχο με 

κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται το κάθε χαρτοκιβώτιο 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.  

20. Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχημα, ή βλάβης ή συντήρησης των οχημάτων μεταφοράς, ο ανάδοχος να 

φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων σε θερμοκρασίες 

μικρότερες ή ίσες με 5 C. 

21. Ο ανάδοχος να είναι πιστοποιημένος κατά ADR για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 

(ΦΕΚ 113/Α΄/4-6-1999, Παράρτημα Α΄, Μέρος 2, Κεφ. 2.2.6.2, Κλάση 6.2, Μέρος 4, Κεφ. 4.1 όπως 

ισχύουν σήμερα). Τα οχήματα φόρτωσης αποβλήτων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 

συμφωνίας ADR και τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012).  

22. Πιστοποιητικά ATP όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης των ψυκτικών μηχανημάτων των 

φορτηγών ψυγείων (αριθμ. Α1/οικ/27683/2320, ΦΕΚ 948/22-5-2008).  

23. Το προσωπικό του αναδόχου, που απασχολείται στη μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ, να είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και να διαθέτει τα πιστοποιητικά (κατά ADR) που χορηγεί το 

ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές. 

24. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση 

μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της 

μεταξύ τους σύμβασης. 

25. Ο ανάδοχος πρέπει για την μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) 

να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008και 14001:2004.  

26. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ με ασφαλιστική 

εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον, 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012). 

27. Εν γένει η μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ να πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην ΚΥΑ 

146163/2012). 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ 
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1. Η οριζόμενη από την ΚΥΑ μέθοδος επεξεργασίας των ΜΕΑ και ΑΕΑ είναι η μέθοδος της 

αποτέφρωσης. (σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 τα ΜΕΑ και ΑΕΑ μπορούν να επεξεργαστούν 

μόνο με την μέθοδο αποτέφρωσης). 

2. Το Έντυπο Αναγνώρισης των ΜΕΑ και ΑΕΑ, σύμφωνα με την παρ. 6.2 του Κεφαλαίου 6 του 

παραρτήματος της ΚΥΑ 146163/2012, συνοδεύει τα ΜΕΑ και ΑΕΑ και αποδίδεται υποχρεωτικά από 

τον ανάδοχο συλλογής-μεταφοράς, στο φορέα όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση. 

3. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις 

του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. 

4. Στην τεχνική προσφορά να κατατεθεί με ποινή αποκλεισμού, φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές, με πλήρη απάντηση παράγραφο προς παράγραφο. Συγκεκριμένα για την επεξεργασία 

των ΜΕΑ και ΑΕΑ ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω: 

 Άδεια λειτουργίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτής της μονάδας επεξεργασίας (ΚΥΑ 146163/2012). 

 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, της μονάδας επεξεργασίας (ΚΥΑ 

146163/2012). 

 Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την 

επεξεργασία ΜΕΑ και ΑΕΑ, προκειμένου να μη παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της 

διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

1. για τη μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (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: 

1. Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 

(ΕΑΥΜ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 άρθρο 10 παρ. Α2 και παράρτημα 1 άρθρο. 2.2 (πρέπει 

υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί 

το έργο). 

2. 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 τα Παραρτήματα που ανήκουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012 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 146163/2012. 

3. 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 να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' 

ελάχιστον οχήματα μεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν 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. 

4. Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) ότι δέχεται προς επεξεργασία τα ΕΑΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής, 

από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΕΑΥΜ ή σύμβαση έργου σε ισχύ μεταξύ της 

αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΑΥΜ και της αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς 

ΕΑΥΜ με συνημμένα αντίγραφα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και της 

άδειας λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΑΥΜ σε ισχύ. 

5. 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. 

6. 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'). 
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7. Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων που σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά επικίνδυνων 

ιατρικών αποβλήτων, 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). 

8. 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 ΟΑΕΔ και ΑΠΔ 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. 

9. 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 φορτηγά ψυγεία πιστοποιημένα κατά ADR και δύο (2) οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

10. Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής – μεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004 για την συλλογή – μεταφορά Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). 

11. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 με τα 

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

ισχύουν σήμερα. 

 

 

2. Για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), απαιτούνται να 

υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και 

αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ & ΑΕΑ, που θα 

υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής 

– μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΕΑΑΜ και ΜΕΑ & ΑΕΑ. 

1. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 

3010/2002 και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, να κατατεθεί η Άδεια Λειτουργίας 

της Μονάδας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό 

προϊόν στον πλησιέστερα ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε 

περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα είναι σύμφωνη με τα 

όσα ορίζει η ΚΥΑ 146163/2012. 

3. Για τις μονάδες αποστείρωσης επιπλέον (ΚΥΑ 146163/2012) να υποβληθούν:  

i. Άδεια συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΑΜ που έχουν υποστεί την επεξεργασία της αποστείρωσης. 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την άδεια αυτή απαιτείται να διαθέτει ένα μέλος.  

ii. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση 

στο ΧΥΤΑ.  

4. Για μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου συστήματος, θα 

πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ αρ. 

12740/00 και ΕΛΟΤ αρ. 12347/97. Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο 

III όπως προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative Treatment 

Technologies (STAATT) των ΗΠΑ. Για τις μονάδες αποτέφρωσης θα πρέπει να τηρούνται τα 

προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 22912/1117/05 (ΦΕΚ 759 Β76-6-05), στην Οδηγία 2000/76/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000 για την αποτέφρωση των 

αποβλήτων, καθώς και όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163/2012. 

5. Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί δειγματοληψίες και έλεγχο για την 

αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης. Το πρότυπο ελέγχου που θα ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 11138.01 Να υποβληθεί έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιούμενοι βιολογικοί 

δείκτες πληρούν το εν λόγω πρότυπο. 

6. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 με τα 

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

ισχύουν σήμερα. 
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7. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004 για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ, 

καθώς και για την τυχόν μεταφορά των επεξεργαζόμενων ΕΑΑΜ σε περίπτωση χρήσης της τεχνικής 

αποστείρωσης. 

8. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά του 

περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π 13588/725/2006. 

 

9. Οι μονάδες αποστείρωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν (με Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου) ότι δε 

θα παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού 

εξοπλισμού.  

                           

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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