
                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης        

Τμήμα Προμηθειών                                   

Πληροφορίες: Παπαδημητρίου Αργυρώ 

Τηλ.: 2813404440, 2813404424 

Φαξ: 2810331570 

Ταχ. Διεύθυνση: 3o χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών,  

Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης 

Email: supplies@hc-crete.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr 

ΑΦΜ: 999161778  Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης 
 

               Ηράκλειο: 11/06/2019 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 11888/11-06-2019 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0)» για τις ανάγκες των  Κέντρων 

Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων και των Τοπικών Μονάδων Υγείας της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης, 

για ένα χρόνο, προβλεπόμενης δαπάνης 48.973,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος 

του Κ.Α.Ε. 0846 του προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

Η 7
η
 Υ.ΠΕ. Κρήτης έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

2.  Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 

3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 

4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών. 

5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις». 

6. Του ΠΔ 80/2016 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τεύχος Α’). 

7. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3. 

19PROC005092811 2019-06-11



8. Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)…..» 

9. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) περί «Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας ….»  

 

Β.  Τις αποφάσεις – έγγραφα 

1. Η με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Ρύθμιση ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

2. Το αρ. 7 της με αρ. 137954/22-12-2016 (ΦΕΚ 4515/Β/2016) Απόφασης Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης 

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

Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». 

4. Η με αρ. πρωτ: Δ1ε/Γ.Π.33942/17/21-02-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας περί 

«Διαχείρισης υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων». 

5. Οι με αρ. πρωτ. 3168/17-08-2015 εγκεκριμένες από την ΕΠΥ συνημμένες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

6. Η με αρ. Γ2γ/17998/1-4-2019 (ΦΕΚ 1280/Β/2019) Υπουργική Απόφαση  

7. Η με αρ. Γ2γ/25844/23-4-2019 (ΦΕΚ 1671/Β/2019) Υπουργική Απόφαση 

8. Την με αρ. 363/08-05-2019 Απόφαση Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης περί έγκρισης 

σκοπιμότητας των προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργεί η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης στα πλαίσια 

του προϋπολογισμού έτους 2019. 

9. Τις με αρ. πρωτ. 3168/17-08-2015 εγκεκριμένες από την ΕΠΥ συνημμένες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

10. Την με αρ. 604/28-05-2019 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης και την με αρ. 11822/10-06-

2019 Προέγκριση Δαπάνης. 

11. Την με αρ. πρωτ. 11826/10-06-2019 Εισήγηση της Ενιαίας Τεχν. Υπηρεσίας της 7
ης

 ΥΠΕ 

Κρήτης 

12. Την με αρ. 459/10-06-2019 Απόφαση Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

13. Τις ετήσιες ανάγκες των Κέντρων Υγείας, των Τοπικών Μονάδων Υγείας και των 

Περιφερειακών Ιατρείων της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης για τις υπηρεσίες «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0)». 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση 

της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 
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90524400-0)», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης), συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 48.973,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0846 του προϋπολογισμού των Κέντρων 

Υγείας  της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης. 

 

 

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κεντρική Υπηρεσία 7
ης

 ΥΠΕ 

(Γραφείο Πρωτοκόλλου) 

21/06/2019, ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 

έως 15:00 

Κεντρική Υπηρεσία 7
ης

 

ΥΠΕ 

(Γραφείο Προμηθειών) 

24/06/2019, ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 09:00 

π.μ. 

 

 Τυχόν προσφορές που  θα κατατεθούν μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή  επιτροπή  η οποία έχει οριστεί 

για το σκοπό αυτό. 

 

2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  

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

τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

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

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

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

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
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3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

  

4. Εφόσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 

4412/2016. 

5.  Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο 

άρθρο 121 του Ν.4412/2016. 

6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.  

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7
ΗΣ

 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

α/α 

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
11/06/2019 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2019 

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα   

ΏΡΑ: 09:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Κεντρική Υπηρεσία της 7
ης

 Υ.ΠΕ. Κρήτης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (Ως 

παρακάτω πίνακας και  Παράρτημα ΣΤ΄ των 

Τεχνικών Προδιαγραφών) 

CPV: 90524400-0 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
7

Η
 Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ (Κωδικός ΝUTS: EL431) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ: 

(ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ) 

www.hc-crete.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

Η ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικές 

Μονάδες Υγείας  της 7
ης

 Υ.ΠΕ. Κρήτης 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 

 48.973,80€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ: 
Τον προϋπολογισμό των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ 

Κρήτης 

Κ.Α.Ε. 0846 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε 

ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης, με 

δικαίωμα τρίμηνης παράτασης ως την 

ολοκλήρωση (απορρόφηση) του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η Ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0)» και 

συγκεκριμένα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα 

(ΜΕΑ) και Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ),  για την κάλυψη των αναγκών 

των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων και των Τοπικών Μονάδων Υγείας της 7
ης

 Υ.ΠΕ. 

Κρήτης, ως ακολούθως: 

ΕΑΑΜ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

ΤΟΠΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ  

Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ 1
Η
 ΤΟ.Μ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Κ.Υ. ΝΕΑΣ 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΓ. ΔΕΚΑ 3
Η
 ΤΟ.Μ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Κ.Υ.  ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ 4
Η 

 ΤΟΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Κ.Υ 

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ΤΟΜΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Κ.Υ. ΒΙΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΟ.Μ.Υ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Κ.Υ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 

ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥ ΤΟ.Μ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Κ.Υ. ΜΟΙΡΩΝ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ   

Κ.Υ. ΧΑΡΑΚΑ ΜΑΛΛΙΩΝ   

Κ.Υ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ΜΟΧΟΥ   

Κ.Υ.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ   

Κ.Υ.  ΑΓΙΑΣ  

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ   

Κ.Υ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ   

Κ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΩΧΩΡΑΣ   

Κ.Υ. ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΠΙ ΣΦΑΚΙΩΝ   

1
Ο
 Κ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΠΙ ΠΛΑΚΙΑ     

2
Ο
 Κ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ  ΑΓΙΑΣ    

Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ     

Κ.Υ. ΚΑΝΔΑΝΟΥ     

Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ     

ΜΕΑ (ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ)/ΑΕΑ (ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ) 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ   

Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
Η
 ΤΟ.Μ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 3
Η 

ΤΟ.Μ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Κ.Υ.  ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4
Η
 ΤΟΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Κ.Υ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΜΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Κ.Υ. ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΟ.Μ.Υ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Κ.Υ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΟ.Μ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Κ.Υ. ΜΟΙΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ  ΑΓΙΑΣ  

Κ.Υ. ΧΑΡΑΚΑ   

19PROC005092811 2019-06-11



Κ.Υ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ   

Κ.Υ.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ   

Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ   

Κ.Υ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ   

Κ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ   

Κ.Υ. ΣΠΗΛΙΟΥ   

1
Ο
 Κ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ   

2
Ο
 Κ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ   

Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ   

Κ.Υ. ΚΑΝΔΑΝΟΥ   

Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ   

ΑΕΑ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΥΓΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ) 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

ΒΑΜΟΥ 

ΚΑΝΔΑΝΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΙΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ 
(ΜΗ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

ΕΑΑΜ ΚΙΛΟ 13.500 2,15 29.025,00 
35.991,00 

 

ΜΕΑ/ΑΕΑ ΚΙΛΟ 2.700 2,60 7.020,00 8.704,80 

ΑΕΑ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΤΡΟ 1500 2,30 
3.450,00 

 
4.278,00 

ΣΥΝΟΛΟ  39.495,00 48.973,80 

 

Oι παραπάνω επιμέρους ποσότητες και αξίες ανά είδος είναι ενδεικτικές. Η αναθέτουσα 

αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης να συμψηφίζει τους 

προϋπολογισμούς των επιμέρους ποσοτήτων της σύμβασης, των ειδών που δεν απορροφήθηκαν με 

είδη που υπερέβησαν τις ποσότητες της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας 

και των Τοπικών Μονάδων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, εντός των ορίων της συνολικής 

συμβατικής δαπάνης. 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της 

παρούσης, για το σύνολο της ζητούμενης Υπηρεσίας, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο 

αντίγραφα. 

1.1.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.1.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.1.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν 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 ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 

παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.   

1.2. Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.2.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την 

προμήθεια. 

1.2.3. Ο αριθμός  της διακήρυξης. 

1.2.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού. 

1.2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 

1.3. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και  ειδικότερα τα εξής: 

1.3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, 

υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως 
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και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 

1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και  ειδικότερα:   

 

Α. Φυσικά Πρόσωπα 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, 

όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται 

ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

του: 

1.1.   δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις  του άρθρου 73 -παράγραφοι (1) και 

(2)- και του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την 

διαδικασία συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

 

1.2.   πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την 

παρ. 1α και 2 του άρθρου 75 

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών : 

 Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

 Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα: Απαιτείται να συμπληρωθεί μόνο το πεδίο αναφορικά με 

το εάν ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του Περιβαλλοντικού , Κοινωνικού και Εργατικού Δικαίου 

 Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

 Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
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2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:  

2.1. Δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 

4412/2016 περί αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω 

παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

2.2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

2.3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

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

2.5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού.  

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

2.7. Toν Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος 

(εφόσον αυτό υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας), διαφορετικά θα δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο 

Παρατηρητήριο Τιμών.  

2.8. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 

εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

2.9. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν 

2.10. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2.11. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη 

τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν 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.  
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Β. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά  

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρου παραγράφου Α. «Φυσικά 

πρόσωπα».  

2. Τονίζεται ότι κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων 

που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του 

οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 

για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

3. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 

ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:   

3.1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.): 

3.1.1. Σύσταση της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων (όπως ΦΕΚ ή 

Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)  

3.1.2. Εκπροσώπηση της εταιρίας (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) 

3.1.3. Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια 

αρχή. 

3.1.4. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, 

από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

3.1.5. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και 

εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.   

3.2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε ή 

Ι.Κ.Ε): 

3.2.1. Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού 

σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 
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τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 

3.2.2. Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

3.3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά 

με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία 

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα 

οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 

προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 

λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε 

περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, 

αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, 

και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.  

 

Γ. Συνεταιρισμοί   

1. Kατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 

στοιχεία Α και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα.   

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.  

 

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

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

συμμετέχει στην ένωση. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι 

ανωτέρω δηλώσεις φέρουν 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.  

 

1.3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο 

φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα 
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τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών 

φυλλαδίων  κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο και θα είναι 

στην ελληνική γλώσσα.  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να περιληφθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο 

συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα 

φυλλάδια, έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, ως 

αυτό περιγράφεται στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών 

προδιαγραφών  

 

1.3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.4. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα. 

1.4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε 

τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

1.4.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής 

και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
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διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε  αυτήν  διορθώσεις που 

την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.4.5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 

του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης 

δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές 

ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 

Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες 

παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.   

1.4.6. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε 

αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

1.4.7. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει 

να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην 

Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

1.4.8. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η 

αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα 

περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο 

φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 

1.4.9. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 

παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

1.4.10. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια 

του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης 

των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις 
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άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με 

οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

1.4.11. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. 

1.4.12. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 

Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών. 

1.4.13. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1.5.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των 

τμημάτων αυτής.  

1.5.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά  

μονογράφονται, από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια  τοποθετούνται όλοι μαζί σε 

χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται  από την Επιτροπή και παραδίδεται με 

τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκείμενου να 

αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. 

1.6. Στάδια ενεργειών: 

1.6.1. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα 

από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016), που 

αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου 

να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές. 

1.6.2. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών 

προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να 

γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές. 

1.6.3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' 

αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών. 
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1.6.4.  Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 

Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των κατατιθέμενων προσφορών και 

σε περίπτωση όπου ολοκληρώνεται η αξιολόγηση αυτών, κατά τα δύο προηγούμενα στάδια 

ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά 

την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση. 

1.6.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους 

δικαιούχους).  

 

1.7. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να 

υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016: 

1.7.1.  Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 

ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου,  αφορά: 

 τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE 

 τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε.  

 τα μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών και σε κάθε άλλη 

περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

1.7.2. Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι: 
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 κατά την χρόνο υποβολής της προσφοράς ο οικονομικός φορέας, ήταν ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 κατά την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης προς τον οικονομικό φορέα, είναι ενήμερος ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

1.7.3. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αυτού από 

την εν λόγω Υπηρεσία, Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα περί τήρησης των λόγων μη 

αποκλεισμού του από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. γ) του αρ.73 του Ν. 4412/2016. 

1.7.4. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού 

φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

 

1.8. Επισημαίνεται ότι: 

1.8.1. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης 

1.8.2. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν 

θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

1.8.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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1.8.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε 

ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

1.8.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

1.8.6. Οι Υποψήφιοι Προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 

μέρος αυτής, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, 

ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 

 

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2.1. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

2.2. Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

 

3. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

3.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 

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

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

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

ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα 

θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

3.2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό. 

3.3. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς 

να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α, εφόσον το ύψος της Σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των 

20.000,00€, χωρίς ΦΠΑ. 

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης της προς 

υπογραφή σύμβασης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες επιπλέον της 

διετούς διάρκειας ισχύος της Σύμβασης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα παρατείνεται αναλόγως και θα αντικαθίσταται 

με νέα,  σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας. 

3.4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το 

οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

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

 

4. ΤΙΜΕΣ 

4.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

4.1.1. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

4.1.1.1.1. Τιμή ανά κατηγορία ιατρικών αποβλήτων και ανά μονάδα μέτρησης της εκάστοτε 

κατηγορίας, με κρατήσεις μη συμπ/νου Φ.Π.Α. 

4.1.1.1.2. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται η κατηγορία ιατρικών 

αποβλήτων (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α. αυτός θα διορθώνεται 

από την Υπηρεσία).  

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών 

4.1.2. Τιμή με κρατήσεις μη συμπ/νου ΦΠΑ, ως άθροισμα των επιμέρους ποσοτήτων και 

τιμών ανά κατηγορία των ιατρικών αποβλήτων και ανά μονάδα μέτρησης της εκάστοτε 

κατηγορίας. 
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Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου θα γίνει για το σύνολο της υπό 

ανάθεση υπηρεσίας.  

Τιμές οι οποίες υπερβαίνουν την συνολική προϋπολογισθείσα τιμή ή την προϋπολογισθείσα 

τιμή του κάθε Τμήματος, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.2. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

4.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με  σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.4. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4.5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται 

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

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά 

με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88 -89 του 

Ν.4412/2016. 

4.6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 

  

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή αυτής, με δικαίωμα 

τρίμηνης παράτασης ως προς την ολοκλήρωση (απορρόφηση) του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου. 

 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

6.1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον 

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. 

6.2. Υπεύθυνο για την ορθή παρακολούθηση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι η  7η Υ.ΠΕ. 

Κρήτης.   
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7. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου 

ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που  προβλέπεται από 

το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

9.   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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 103 - 105 του Ν. 4412/216. 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. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές 

που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 

της διακήρυξης.      

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για 

κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της 

σχετικής σύμβασης.      

2. Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 

που την διέπει.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………4  , υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 
όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης8)   ή  μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε9. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά 
πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με 

την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική 
και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

1. Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς 
Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), από τους ψυκτικούς θαλάμους των Κέντρων Υγείας, των 
Περιφερειακών Ιατρείων και των Τοπικών Μονάδων Υγείας, της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης στη 
σταθερή μονάδα επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών 
(ΕΑΑΜ) και επεξεργασία τους. 

1.1. 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 
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. 

1.2. Συχνότητα φόρτωσης κάθε πέντε (5) ημέρες ή και συχνότερα ανάλογα με την 
χωρητικότητα του ψυγείου, σε θερμοκρασία ≤5οC όταν οι ποσότητες των αποβλήτων 
είναι μεγαλύτερες από 500 λίτρα. Για ποσότητες όχι μεγαλύτερες των 500 λίτρων 
(ιδιαίτερα για τα Κέντρα Υγείας), η συχνότητα φόρτωσης μπορεί να είναι το ανώτερο 
κάθε 30 ημέρες και ανάλογα με την χωρητικότητα του ψυγείου τους, σε θερμοκρασία 
≤0οC. Σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης, σύμφωνα πάντα με την ΚΥΑ 
146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής μας θέσης (νησί), ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθούν πλωτά μέσα για τη μεταφορά των ΕΑΑΜ στη μονάδα επεξεργασίας 
τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι, για την απόδειξη των παραπάνω, θα πρέπει να 
υποβάλλουν με την προσφορά τους αποδεικτικά έγγραφα δημόσιας αρχής (π.χ. 
λιμεναρχείο, Υπουργείο Ναυτιλίας), για τη πιστοποίηση και τη διασφάλιση της 
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συχνότητας μεταφοράς τους. 

1.3. 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 παρ. 3.1.3 του κεφαλαίου 3 του 
παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 146163/2012. 

1.4. 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, α) να εκτελεί προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ εκτός 
των Υγειονομικών Μονάδων, β) 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 γ) να υπολογίζει στο 
μέγιστο χρόνο της προσωρινής αποθήκευσης αθροιστικά και  το  χρόνο προσωρινής 
αποθήκευσης εντός της Υγειονομικής Μονάδας. 

1.5. Η προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ θα πρέπει να γίνεται σε ψυκτικούς θαλάμους  
κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012.  

1.6. 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. 

1.7. Οι Μονάδες ΠΕΔΥ δεν φέρουν 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. 

1.8. Η τιμολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε  μήνα ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
πραγματοποίησης των δρομολογίων εντός του ιδίου μήνα, κατόπιν συνεννόησης.

 

1.9. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα των Μονάδων ΠΕΔΥ βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος 
να ζυγίζει και να καταγράφει την ποσότητα των ΕΑΑΜ, παρουσία Επιτροπής της 
Υγειονομικής Μονάδας. Επιπλέον να αποδεικνύει τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, 
μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού του. 

1.10. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 τα ΕΑΑΜ  που 
μεταφέρονται  και επεξεργάζονται  εκτός Υ.Μ., 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. 

1.11. 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. 

1.12. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει κατάλληλους ψυκτικούς θαλάμους για 

19PROC005092811 2019-06-11



την αποθήκευση των ΕΑΥΜ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την κάλυψη των 
αναγκών των Υγειονομικών Μονάδων που δεν διαθέτουν δικούς τους ψυκτικούς 
θαλάμους . 

2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

2.1. 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. 

2.2. Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ 
αρ. 12740/00 (ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ). 

2.3. 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. 

2.4. 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). 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

2.8. Οι σταθερές εγκαταστάσεις αποστείρωσης να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για αυτή 
τη χρήση οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου. 

2.9. 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. 

2.10. 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. 
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2.11. 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. 

2.12. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να 
πραγματοποιεί  ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού 
καταγραφικού εξοπλισμού. 

2.13. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12347-97 (κατηγοριοποίηση, ικανότητα καθαρισμού, ικανότητα 
αποστείρωσης, στεγανότητα διαρροών). 

2.14. 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.  

2.15. 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 πρόκειται για εγκαταστάσεις 
εκτός της Υ.Μ., 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 Υ.Μ. 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. 

2.16. 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. 

2.17. 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. 

2.18. Στην εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης  των 
ΕΑΑΜ μέχρι τρείς (3) ημέρες σε θερμοκρασία ≤5 οC σε κατάλληλα ψυγεία,  είτε  λόγω 
λειτουργικών αναγκών, είτε λόγο βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης ή  αποστείρωσης 
είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης. 

2.19. 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 
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αποστείρωσης (αρθρ. 4.3.3, Παράρτ. 1  της ΚΥΑ 146163/2012. 

2.20. 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. 

2.21. 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. 

 

3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. 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 1100οC, 
επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον. 

3.4. 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 1100οC 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. 

3.5. 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 
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χρησιμοποιούνται – προ της  εισόδου τους στο θάλαμο καύσης. 

3.6. Οι θάλαμοι  καύσης πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση 
ίση τουλάχιστον με το 1/10 της ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης. 

3.7. Η μονάδα αποτέφρωσης  πρέπει να είναι υποχρεωτικά σταθερή. 

3.8. 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. 

3.9. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει έλεγχο και 
συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο θάλαμο καύσης και 
μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα. 

3.10. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει ημερήσια 
καταγραφή των αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν. 

3.11. Ο φορέας λειτουργίας της  εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί 
ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων  και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού. 

3.12. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σχέδιο 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

3.13. 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. 

3.14. 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. 

3.15. 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)). 
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4. Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση μικτών επικίνδυνων αποβλήτων 
(ΜΕΑ) και άλλων επικινδύνων αποβλήτων (ΑΕΑ), από τους ψυκτικούς θαλάμους των 
Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων και των Τοπικών Μονάδων Υγείας, της 
7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης 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. 
 

4.1. 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 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. 

4.2. 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).  

4.3. 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).  

4.4. 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 
των Υγειονομικών Μονάδων  της Αναθέτουσας Αρχής και η τοποθέτησή τους στο όχημα 
μεταφοράς να γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου. 

4.5. 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.  

4.6. 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».  

4.7. 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 επεξεργασίας 1 φορά κάθε 5 ημέρες. 
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. Επειδή, λόγω της 
γεωγραφικής μας θέσης (νησί), ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν πλωτά μέσα για τη 
μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ στη μονάδα επεξεργασίας τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι, για 
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την απόδειξη των παραπάνω, θα πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους 
αποδεικτικά έγγραφα δημόσιας αρχής (π.χ. λιμεναρχείο, Υπουργείο Ναυτιλίας), για τη 
διασφάλιση της συχνότητας μεταφοράς τους. 

4.8. 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.  

4.9. Το όχημα μεταφοράς να τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από την 
Υγειονομική Μονάδα, χώρο, προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα. 

4.10. 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.  

4.11. Ο ανάδοχος να καταθέτει, για την εκάστοτε εξυπηρετούμενη Υγειονομική Μονάδα, 
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). 

4.12.  Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Υγειονομικής Μονάδας 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 της Υγειονομικής Μονάδας. Αντίγραφο του Εντύπου 
αποδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση. 

4.13.  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: α) να εκτελεί προσωρινή αποθήκευση των ΜΕΑ και ΑΕΑ  εκτός των 
Υγειονομικών Μονάδων, β) 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 γ) να υπολογίζει στο 
μέγιστο χρόνο  της προσωρινής αποθήκευσης αθροιστικά και το χρόνο προσωρινής 
αποθήκευσης εντός της Υγειονομικής Μονάδας.  

4.14. 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. 

4.15.  Η Υ.Μ. οφείλει να έχει ψυκτικό θάλαμο κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012. 

4.16. Η Υ.Μ. 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.  
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4.17. Η τιμολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε  μήνα ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
πραγματοποίησης των δρομολογίων εντός του ιδίου μήνα, κατόπιν συνεννόησης.  

4.18. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου 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. 

4.19.  Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΜΕΑ και ΑΕΑ από την υγειονομική μονάδα 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.  

4.20. 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 5ο C. 

4.21. 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).  

4.22. Πιστοποιητικά ATP όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης των ψυκτικών 
μηχανημάτων των φορτηγών ψυγείων (αριθμ. Α1/οικ/27683/2320, ΦΕΚ 948/22-5-2008).  

4.23. 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. 

4.24.  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. 

4.25. Ο ανάδοχος πρέπει για την μεταφορά των Επικίνδυνων  Αποβλήτων  Υγειονομικών 
Μονάδων (ΕΑΥΜ) να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004. 

4.26. 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). 

4.27.  Εν γένει η μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ να πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται 
στην ΚΥΑ 146163/2012).  

 

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ 

5.1. 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).  

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

5.3.  Η Υ.Μ. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος 
αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης ασφάλεια 
αστικής ευθύνης για την σταθερή μονάδα επεξεργασίας.  

5.4. Βεβαίωση αποδοχής για επεξεργασία των αποβλήτων, από τους αποδέκτες των προς 
επεξεργασία ΜΕΑ και ΑΕΑ.  

5.5. 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: 

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

5.5.2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, της μονάδας 
επεξεργασίας (ΚΥΑ 146163/2012).  

5.5.3. Ασφάλεια αστικής ευθύνης για την εγκατάσταση επεξεργασίας ΜΕΑ και ΑΕΑ 

5.5.4. 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.  

5.5.5. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008.  

 

6. Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση Άλλων Επικινδύνων Αποβλήτων 
(ΑΕΑ), από τα Κέντρα Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης στην σταθερή μονάδα ΑΕΑ για 
επεξεργασία. 

6.1. Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύει με πιστοποιούμενους κατά 
UN περιέκτες όλες τις Υ.Μ. της Αναθέτουσας Αρχής. Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχει είτε 
πιστοποιημένα κατά UN μπιτόνια χωρητικότητας 20-25 λίτρων κόκκινου χρώματος,  είτε 
πιστοποιημένες δεξαμενές, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Υ.Μ. 

6.2. Στην περίπτωση χρήσης των μπιτονιών, η  Υ.Μ. οφείλει να ελέγχει την πληρότητα των 
μπιτονιών και μόλις αυτά γεμίσουν να σφραγίζονται και να οδηγούνται σε κατάλληλο 
χώρο αποθήκευσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει τα μπιτόνια με δικά 
τους μέσα και προσωπικό από τον χώρο αποθήκευσής τους. Εν συνεχεία τα υγρά 
απόβλητα θα μεταφέρονται στην εγκατάσταση της αδειοδοτημένης Μονάδας 
Επεξεργασίας όπου θα πραγματοποιείται η ανάκτηση, η επεξεργασία και τελική διάθεση 
αυτών.  

6.3. Στην περίπτωση χρήσης των μπιτονιών, η  Υ.Μ. οφείλει να ελέγχει την πληρότητα των 
μπιτονιών και μόλις αυτά γεμίσουν να σφραγίζονται και να οδηγούνται σε κατάλληλο 
χώρο αποθήκευσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει τα μπιτόνια με δικά 
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τους μέσα και προσωπικό από τον χώρο αποθήκευσής τους. Εν συνεχεία τα υγρά 
απόβλητα θα μεταφέρονται στην εγκατάσταση της αδειοδοτημένης Μονάδας 
Επεξεργασίας όπου θα πραγματοποιείται η ανάκτηση, η επεξεργασία και τελική διάθεση 
αυτών.  

6.4. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 τα επικίνδυνα απόβλητα 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. Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Υ.Μ. για τη 
συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των επικίνδυνων υγρών 
αποβλήτων, 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. 

6.5. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται  να προσκομίσουν τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία τα οποία 
πιστοποιούν την τεχνική επάρκειά τους: 

6.5.1. Άδεια συλλογής – μεταφοράς (ΚΥΑ 146163/2012) επικίνδυνων αποβλήτων 
υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) εντός της περιφέρειας ή περιφέρειες που θα 
εκτελεσθεί το έργο η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 36, Ν. 4042/2012. Η εν λόγω άδεια θα πρέπει να αφορά στους εξής 
κωδικούς αποβλήτων ΕΚΑ:  

─ 09 01 03*: διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες 

─ 09 01 04*: διαλύματα σταθεροποιητή 

─ 09 01 05*: διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή  

6.5.2. Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην 
οποία να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων καθώς 
και το αναγκαίο πιστοποιητικό ADR.  

6.5.3. Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας 
αποβλήτων ή σύμβαση έργου σε ισχύ μεταξύ Αναδόχου και σταθερής μονάδας 
επεξεργασίας αποβλήτων. 

6.5.4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με ασφαλιστική εταιρεία για 
ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το 
περιβάλλον σε ισχύ. 

6.5.5. Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής – μεταφοράς των Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση 
κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004 για την συλλογή – μεταφορά Επικίνδυνων 
Αποβλήτων. 

6.5.6. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, επαγγελματικού 
διπλώματος των οδηγών μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων που 
περιγράφονται στην παρούσα (τουλάχιστον δύο), αναγγελία πρόσληψης ΟΕΑΔ, 
ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου αυτών. 
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6.5.7. Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την 
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/ 5491 
/ 2000 (ΦΕΚ 1350/B') όπως ισχύει σήμερα. 

6.5.8. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει σήμερα. Η 
εν λόγω άδεια θα πρέπει να αφορά στους εξής κωδικούς αποβλήτων ΕΚΑ: 

─ 09 01 03*: διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες 

─ 09 01 04*: διαλύματα σταθεροποιητή 

─ 09 01 05*: διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή  

6.5.9. Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας. 

6.5.10. Άδεια προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων που 
περιγράφονται στην παρούσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (στην 
περίπτωση που πραγματοποιείται προσωρινή αποθήκευση). 

6.5.11. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης των συσκευασιών με την συμφωνία ADR τα οποία 
θα προσφέρει ο Ανάδοχος 

 

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

Επισημαίνεται ότι :  
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.  
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

ή των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων αυτών και όλα τα ξενόγλωσσα νομίμως 
μεταφρασμένα στη ελληνική γλώσσα.  

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη 
αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.  

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. 
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35 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

                   7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

                  

  

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ                

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Aνάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0)» 

για τις ανάγκες των  Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών 

Ιατρείων και των Τοπικών Μονάδων Υγείας της 7ης ΥΠΕ 

Κρήτης, για ένα χρόνο 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

7
η 

Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  (Κεντρική Υπηρεσία και μονάδες ΠΦΥ)   

(Κωδικός ΝUTS: GR431-4) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
 

  

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την  …………. του μηνός ……………………………2018, οι υπογράφοντες το παρόν, 

από το ένα μέρος, το Ν.Π.Π.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία «7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ», 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου  - Μοιρών, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71500, τηλ. 

2813404400, fax 2810331570, Ε-mail:supplies@hc-crete.gr, Α.Φ.Μ 999161778, Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια, κα Μαυρομμάτη Ελένη, και από το άλλο μέρος η εταιρία  

.…………………………………………………………….., Δ/νση …………………………..… Τηλ…………Fax. ………………….., ΑΦΜ 

……………………, ΔΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  …………………………………………………  

ο οποίος νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση,  

για  την   …………………………………… της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, ως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1  της 

παρούσης, που του κατακυρώθηκε με την απόφαση …………………………………. της Διοικήτριας της 7ΗΣ  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της με αρ. ……../2019 Δ/ξης, που διενεργήθηκε από 

την Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.                      

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, 

αναθέτει την υπηρεσία …………………………. στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Προμηθευτής», ο οποίος 
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αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ……………………………………… για τις ανάγκες της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης 

(Κεντρική Υπηρεσία και μονάδες ΠΦΥ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης και η οποία 

θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και 

εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών, 

θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε 

βάρος του παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) 

περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των 

σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση 

Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις», το Ν.4238/2014, το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο ανάδοχος έχοντας λάβει υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία αναλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά, 

επεξεργασία και τελική διάθεση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), 

Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ), 

για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων και των Τοπικών 

Μονάδων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, ως ακολούθως: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ 
ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
MH ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΕΑΑΜ ΚΙΛΟ 13.500    

ΜΕΑ/ΑΕΑ ΚΙΛΟ 2.700    

ΑΕΑ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΤΡΟ 1500    

ΣΥΝΟΛΟ   

 

Oι παραπάνω επιμέρους ποσότητες και αξίες ανά κατηγορία ιατρικών αποβλήτων είναι 

ενδεικτικές. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης να 

συμψηφίζει τους προϋπολογισμούς των επιμέρους ποσοτήτων της σύμβασης, των ιατρικών 

αποβλήτων που δεν απορροφήθηκαν με είδη που υπερέβησαν τις ποσότητες της σύμβασης, ανάλογα 

με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, εντός των ορίων της συνολικής συμβατικής 

δαπάνης. 
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Η κατανοµή της παραπάνω δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0846 του προϋπολογισμού των Κέντρων 

Υγείας. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης, με 

δικαίωμα τρίμηνης παράτασης ως της την ολοκλήρωση (απορρόφηση) του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την υπηρεσία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με 

αρ. …………………………………. Διακήρυξης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει στα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία και τις Τοπικές Μονάδες 

Υγείας, τους ειδικούς πιστοποιημένους περιέκτες πρωτογενούς και δευτερογενούς συσκευασίας (π.χ 

τύπου HOSPITAL BOX και τις ειδικές σακούλες για την εξωτερική επένδυση αυτών ή πιστοποιημένους 

κάδους ή πιστοποιημένα κατά UN μπιτόνια), τα οποία απαιτούνται για τη διαχείριση των ΕΑΑΜ - 

ΜΕΑ/ΑΕΑ – ΑΕΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ και μάλιστα θα αντικαθιστά σε κάθε φόρτωση την ποσότητα που θα 

χρησιμοποιείται. 

Η άδεια μεταφοράς ΕΑΥΜ - ΜΕΑ/ΑΕΑ - ΑΕΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ αφορά αποκλειστικά την Ανάδοχο 

Εταιρία, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων για την 

αποκομιδή και μεταφορά των αποβλήτων.  Τα θέματα αστικής ευθύνης του προσωπικού της 

εταιρείας βαρύνουν την ίδια την εταιρεία, η οποία υποχρεούται να γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας 

εργασίας ότι ουδεμία εργασιακή σχέση έχει με τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία και τις 

Τοπικές Μονάδες Υγείας και κατά συνέπεια δικαιώματα από την εργασιακή σχέση δεν προβάλλονται 

κατά της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, ούτε στους χώρους των Μονάδων Υγείας, αλλά κατά της εταιρείας και στις 

εγκαταστάσεις της. Τυχόν αξιώσεις τρίτων που απορρέουν από την εκτέλεση της παραπάνω 

υπηρεσίας, βαρύνουν αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία.  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της με αρ. ………………………………….  Διακήρυξης της 

7ης ΥΠΕ Κρήτης. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της με αρ. ……………………………………. Διακήρυξης της 

7ης ΥΠΕ Κρήτης. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα κοστολογεί με βάση τη ζύγιση που θα πραγματοποιείται από την αρμόδια 

επιτροπή. Η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση το βάρος των αποβλήτων και θα ορίζεται ανά κιλό ΕΑΥΜ - 

ΜΕΑ/ΑΕΑ συν ΦΠΑ και ανά λίτρο ΑΕΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ συν ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή της προμηθεύτριας εταιρείας θα γίνεται από την 7η ΥΠΕ Κρήτης μετά από κάθε 

τμηματική οριστική ποιοτική παραλαβή από τις Μονάδες Υγείας και με την υποβολή των σχετικών 

δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που ισχύουν σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία κατέθεσε την με αριθμό 

…………………….   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………………… , ποσού των 

………………….ευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον 

δεκαέξι (16) μηνών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για 

κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής 

σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. ………./.….-…..-

2019 Δ/ξης.   

ΑΡΘΡΟ  11 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για 

την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 

X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την 

σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της με αρ. …………./……-……-2019 Δ/ξης, η οικονομικοτεχνική 

προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και 

τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, 

παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο 

έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια 

της πόλης του Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στην 7η ΥΠΕ Κρήτης και το άλλο 

πήρε ο ανάδοχος ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ 7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                       Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ     

     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                                                              
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