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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3, 184 54, ΝΙΚΑΙΑ
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                                                         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο   41/2019
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη αναδόχου για την  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΑΥΜ, (ΕΑΑΜ & ΜΕΑ-ΑΕΑ) του Γ. Ν. Νίκαιας -

Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και του Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα» για ένα (1) μήνα.

Κριτήριο Κατακύρωσης
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής 

Ημερομηνία υποβολής 
προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο 
του Νοσοκομείου έως και την Δευτέρα 18-11-19 και ώρα 10.00 
π.μ.
Προσφορές  οι  οποίες  υποβάλλονται  μετά  την  παρέλευση της
προαναφερθείσας ημερομηνίας και ώρας δεν αποσφραγίζονται,
αλλά  παραδίδονται  στην  Υπηρεσία  για  επιστροφή,  ως
εκπρόθεσμες.

Διενέργεια του Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 18-11-19
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 10.00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας του 
Διαγωνισμού

Γ. Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» - Γραφείο Προμηθειών

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90524400-0

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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Ο διαγωνισμός διενεργείται κατόπιν:

1. Του Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ.147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Ν. 4412/16 (Α΄147), άρθρο 379, παρ. 10, «καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες με έναρξη ισχύος από 1/1/2018».

3.Της υπ’ αριθ. 41ης (συνεδρίαση 24η/16-10-19) Απόφασης Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6Ι9Β46906Ψ-
ΙΟΜ).

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι  ή προσφέροντες και,  σε  περίπτωση ενώσεων,  τα μέλη αυτών μπορούν να είναι  φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
Οι οικονομικοί φορείς μπορεί να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
των  δεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους
ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων
στην ένωση ή άλλων φορέων. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η  προσφορά  πρέπει  να  είναι  δακτυλογραφημένη  και  υποβάλλεται  σε  δύο  αντίγραφα  (πρωτότυπο  –
ακριβές  αντίγραφο),  μέσα σε σφραγισμένο  φάκελο,  στον οποίο πρέπει  να αναγράφονται  ευκρινώς τα
κάτωθι στοιχεία:

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
 Ο τίτλος της σύμβασης
 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
 Τα  στοιχεία  του  οικονομικού  φορέα  (επωνυμία  –  διεύθυνση  –  τηλέφωνο  –  αριθμός

τηλεομοιοτυπίας, μεταξύ άλλων)
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους έναν  κύριο σφραγισμένο φάκελο
που θα εμπεριέχει τους εξής υποφακέλους: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω μεγάλου όγκου να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με τις ίδιες ενδείξεις 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,  στον οποίο περιέχονται
τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς.  Επισημαίνεται  επίσης,  ότι  οι  οικονομικές  προσφορές  των
εταιρειών θα πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες των τιμών που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών
της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση
όπου θα δηλώνεται ποια είναι η τιμή της τελευταίας καταχώρησης στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.
κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αναφέροντας τον σχετικό κωδικό παρατηρητηρίου για
κάθε είδος. Στην περίπτωση που είδος/η δεν είναι καταχωρημένο/α στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.
θα  υποβληθεί  υπεύθυνη  δήλωση  όπου  θα  δηλώνεται  ότι  δεν  υπάρχει  το  είδος  καταχωρημένο  στο
Παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.
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Ο προαναφερόμενος κύριος φάκελος που θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου θα πρέπει να
φέρει την παρακάτω ένδειξη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Συνοπτικός Διαγωνισμός με αρ. Διακ. 41/2019 για την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΑΥΜ, (ΕΑΑΜ & ΜΕΑ-ΑΕΑ) του
Γ. Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και του Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα» για ένα (1) μήνα  (CPV:
90524400-0),  προϋπ/σας δαπάνης  45.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α.,  με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ:  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΝΙΚΑΙΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» -
Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
Δ. Μαντούβαλου 3, Τ.Κ. 18454, Νίκαια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) : 
• επωνυμία,
• διεύθυνση,
• αριθμός τηλεφώνου
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax)
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ  -
ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Στον  εν  λόγω φάκελο  θα αναγράφονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του  προσφέροντα  οικονομικού  φορέα.  Σε
περίπτωση ένωσης θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών της ένωσης.

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, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει
κατά  τον  έλεγχο,  να  καθαρογράψει  την  τυχόν  διόρθωση,  να  μονογράψει  και  να  σφραγίσει  αυτήν.  Η
προσφορά απορρίπτεται  όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις,  οι  οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Προσφορές  που  υποβάλλονται  ή  περιέρχονται  στο  Νοσοκομείο  με  οποιοδήποτε  τρόπο  εκπρόθεσμα,
επιστρέφονται  στους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  χωρίς  να  αποσφραγίζονται.  Επίσης,  οι
προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα  ή σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (Ν. 4412/16, άρθρο 96). 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη, πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Δύναται να ζητηθούν από τους συμμετέχοντες και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαγωνιστικής διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της (Ν. 4412/16, άρθρο 79).

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την
παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1
του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14).

ΓΛΩΣΣΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σημειώνεται ότι οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄ 188).
Επιπλέον,  όλα  τα  δημόσια  έγγραφα  που  αφορούν  αλλοδαπούς  οικονομικούς  φορείς  και  που  θα
κατατεθούν  από  τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα,  και  η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. Δ. και 53 του
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Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα -  εταιρικά  ή  μη  -  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, πχ αγγλική, γαλλική  κ.λ.π. μόνο εφόσον συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Εντός του εν λόγω φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής θα τοποθετηθεί η Υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ)
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79, όπου θα δηλώνεται ότι δε βρίσκεται σε μία από τις
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16, συμπληρωμένη σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην
παρούσα Διακήρυξη.

1. Ειδικότερα ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,  για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42), 
β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 3 της  σύμβασης περί  της  καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στην  οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,  σ. 54),  καθώς και  όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική  αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215).
Η  υποχρέωση  αποκλεισμού  οικονομικού  φορέα  εφαρμόζεται  επίσης  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
H υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως αα) στις περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(ΕΠΕ), προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (ΑΕ),  το  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού
Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση  αυτή αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2. Δεν εκκρεμεί σε βάρος του οικονομικού Φορέα οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική υπόθεση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ,  ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
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ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Σημειώνεται  ότι  εάν ο οικονομικός Φορέας  είναι  Έλληνας πολίτης  ή έχει  την  εγκατάστασή του στην Ελλάδα οι
υποχρεώσεις αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.
Η παρούσα δεν έχει εφαρμογή όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διαγωνισμό για την καταβολή τους. 

3. Ο οικονομικός φορέας δε βρίσκεται σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Δεν έχει αθετήσει κάποια από τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016
β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό  αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
γ) Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς Φορείς με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού
δ) Δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/16
ε) Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις
στ) Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές  ή δεν είναι  σε θέση να προσκομίσει  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή του
άρθρου 79 του Ν. 4412/16
ζ)  Δεν επιχειρεί  να επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της  αναθέτουσας αρχής,  να
αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία
σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 
η) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται  από τις  αναθέτουσες αρχές  βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος  Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (ΑΔΑ:   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε
επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (www.eaadhsy.gr ).  Το  ΤΕΥΔ  φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

Υπογραφή ΤΕΥΔ
Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017:
- Κατά την υποβολή 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 του
Ν. 4412/16 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.

Περιεχόμενα υποφακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»
Ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  περιέχει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  τα  δικαιολογητικά  (π.χ.  τεχνικά
φυλλάδια,  prospectus  κατασκευαστικού  οίκου,  πιστοποιητικά,  φύλλα  συμμόρφωσης  κ.λπ.)  που
τεκμηριώνουν  την  τεχνική  επάρκεια,  χρησιμοποιούνται  για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και
περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Επιπλέον στον εν λόγω υποφάκελο να υποβληθούν:
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους
όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, περί των οποίων, ο οικονομικός φορέας
θα δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα».
- παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους
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- Λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.

Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ (€) ανά μονάδα μέτρησης, όπως καθορίζεται στον
κατάλογο των ζητούμενων ειδών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι:
 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Διευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Διευκρινήσεις 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 υπ’ όψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν,
επί αποδείξει, προσφορά εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
2.  Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  με  οποιονδήποτε  τρόπο   πριν  από  την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στο
αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης για την
αποσφράγιση
3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο
γνωμοδοτικό  όργανο,  κηρύσσεται  από  τον  πρόεδρο  αυτού,  μισή  ώρα  πριν  από  την  ώρα  λήξης.  Η
παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του  πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
4.  Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  χωρίς  να  αποσφραγισθούν  ή  να
αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
5.  Οι  προσφορές  υπογράφονται  και  μονογράφονται  ανά  φύλλο  από  τον  οικονομικό  φορέα  ή,  σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
6.Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο. 
Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του
(συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ταυτόχρονη αποσφράγιση τεχνικών και οικονομικών προσφορών,
λόγω του επείγοντος του θέματος. 
2.  Το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων/ συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν
από αυτούς,  όπως ειδικότερα ορίζεται  στα έγγραφα της σύμβασης,  σύμφωνα με  το άρθρο 21 του Ν.
4412/2016. 
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3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες.  Κατά  της
ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  ένσταση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  127  του  Ν.  4412/16  για  συμβάσεις  με
εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ Φ.Π.Α.). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται  να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.  4250/2014  (Α΄  74)  των  δικαιολογητικών  των  Αποδεικτικών  Μέσων  (Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης
Προσωρινού  Αναδόχου)  όπως  αναφέρονται  παρακάτω.  Τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  στην
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παρατείνει  την  ως  άνω  προθεσμία,  εφόσον  αιτιολογείται  αυτό  επαρκώς  και  κατ’  ανώτατο  όριο  για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα,
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii)Αν  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η
κάλυψη των όρων και οι προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε  την αμέσως επόμενη πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  της τιμής
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Σε περίπτωση που και για
τον επόμενο  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά διαπιστωθούν  τα  αναφερόμενα  στις  ανωτέρω  υποπαραγράφους  i),  ii)  και iii),  η  ανάθεση
γίνεται στον αμέσως επόμενο ανάδοχο κ.ο.κ. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις  απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Σε  περίπτωση  που και  για  τον επόμενο  προσφέροντα  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής), η
ανάθεση γίνεται στον αμέσως επόμενο ανάδοχο κ.ο.κ. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης,  είτε  για  τη  ματαίωση  της
διαδικασίας  (άρθρα  103 και 106  ν.4412/16).  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
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εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

2.  Πιστοποιητικό  περί  μη  ύπαρξης  υποχρεώσεων  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης του οικονομικού φορέα και πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό
πτώχευση  ή  δεν  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  δεν  τελεί  υπό
αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  δεν  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές
διατάξεις νόμου.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι
αποκλεισμού  όπως  αναγράφονται  ανωτέρω  στην  παράγραφο  “Περιεχόμενα  Φακέλου  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»”, υποπαράγραφος Α3 (πλην της περίπτωσης β).

4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  εγκατάστασής  του  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

5.  Aπόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  ήτοι
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος  Α΄  του ν.  4412/2016,  με  το οποίο πιστοποιείται  αφενός η εγγραφή τους σε  αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο
και  ότι  ασκεί  τη  δραστηριότητα  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  υπό  ανάθεση
σύμβασης.
Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο
Επιμελητήριο. 

6.  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο  οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ. ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
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7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την
απόδειξη  ότι  θα έχει  στη διάθεσή του τους αναγκαίους  πόρους,  προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη
δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να καλεί  εγγράφως τους προσφέροντες  ή  τους  υποψηφίους να διευκρινίζουν  ή  να  συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν  μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
2.  Η  πιο  πάνω διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  αφορά μόνο  τις  ασάφειες,  επουσιώδεις  πλημμέλειες  ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς
από  την  ορολογία  των  εγγράφων  της  σύμβασης,  που  δεν  επιφέρουν  έννομες  συνέπειες  ως  προς  το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών
πιστοποιητικών  ή  βεβαιώσεων,  διαφοροποίηση  της  δομής  των  εγγράφων  της  προσφοράς  από  τα
υποδείγματα,  υποχρεωτικά  ή  μη,  που  θεσπίζονται  με  νόμο,  κανονιστικές  πράξεις  ή  τα  έγγραφα  της
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή  υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά
μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν
ήδη υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς  που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει  ασάφειες  ήσσονος  σημασίας  ατέλειες,  επουσιώδεις  παραλείψεις  ή  πρόδηλα  τυπικά  ή
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή
δεν  πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
Σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προσφέροντες θα λαμβάνουν γνώση των προσφορών
των υπολοίπων εταιρειών είτε  κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
(δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών ή οικονομικών αντίστοιχα) είτε με γραπτή αίτηση σύμφωνα με το
άρθρο 21, ΠΔ 28/15 και τον Κ.Δ.Δ. άρθρο 5.
Εφ’ όσον κάποιος οικονομικός Φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην προσφορά
του ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δε  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει  με βάση την  πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική
άποψη μόνο βάσει τιμής . 
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Η τιμή  δίνεται  ανά  κιλό  αποκομιδής,  ξεχωριστά  για  ΕΑΑΜ και  ΜΕΑ-ΑΕΑ,  όπως  καθορίζεται  στη
διακήρυξη. Οι τιμές θα εκφράζονται  σε ευρώ € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων
οι  προσφορές  έχουν  κριθεί  ως  αποδεκτές,  με  βάση  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της
διακήρυξης.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό
δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  30%  για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  μέχρι  100.000  ευρώ
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και
άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα
της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

Ισότιμες ή ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Στην  περίπτωση  αυτή  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των
οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  του
αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης
της  σύμβασης.  Στις  διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών  ή  γενικών  υπηρεσιών,  το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα  κατά  ποσοστό  στα  εκατό,  που  θα
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 
2.  Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  αμέσως την απόφαση κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, επί αποδείξει. 
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφ’ όσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και
ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν.
4412/16.
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που
δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
5.  Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να
υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,  κηρύσσεται
έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β  της
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
.
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των
απαράβατων  όρων  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της  προσφοράς,  όπως  οι  όροι  αυτοί  ορίζονται  στα
έγγραφα της σύμβασης. 
β)  Η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφ’  όσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφ’ όσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102. 
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102. 
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
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ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός  αυτός  ισχύει,  υπό  τους  όρους  της  περίπτωσης  γ΄ της  παρ.  4  του  άρθρου  73,  και  στην
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
στ) Προσφορά υπό αίρεση. 
ζ) Η προσφορά θέτει όρο αναπροσαρμογής.
η)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα  αρχή  με  εδικά  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
1.α) εφ’ όσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και
τα έγγραφα της σύμβασης 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 
2.  Ματαίωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  μπορεί  να  λάβει  χώρα  με  ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β)  αν  οι  οικονομικές  και  τεχνικές  παράμετροι  που  σχετίζονται  με  τη  διαδικασία  ανάθεσης  άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/16. 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
3.  Αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
4.  Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί,  επίσης,  το  δικαίωμα,  μετά  από  γνώμη  του  αρμοδίου  οργάνου,  να
αποφασίσει,  παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των
άρθρων 29 ή 32, εφ’ όσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των
άρθρων αυτών. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και θα ισχύει για ένα (1) μήνα. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του
Ν. 4412/2016 ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και λήψη σχετικής Απόφασης από το
αποφαινόμενο όργανο.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΝΑΨΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  –
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής,  η προθεσμία άσκησής της είναι  πέντε (5)
ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.
Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής  των   προσφορών.  Για  τον  υπολογισμό  της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και   οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
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2.  Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει  σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  Με την
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολή  παραβόλου,  υπέρ  του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
Η αποκομιδή των αποβλήτων θα γίνεται σε συνεννόηση με το γραφείο Επιστασίας του Νοσοκομείου. Το
όχημα μεταφοράς θα τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από την Υγειονομική Μονάδα,
χώρο, προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει και να μεταφέρει
τα απόβλητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, και να συνεργάζεται για οποιοδήποτε
πρόβλημα με αρμόδιο υπάλληλο της Επιστασίας του Νοσοκομείου.

Η αποκομιδή θα γίνεται ανά δύο ημέρες, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 07.00-15.00, για το Γ.Ν.Ν.Π. «ο
Άγιος Παντελεήμων», και ανά επτά ημέρες για το Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», παρουσία της αρμόδιας
επιτροπής, συμπληρώνοντας και τα απαραίτητα έγγραφα. Σε έκτακτες περιπτώσεις, κατόπιν συνεννόησης,
η συχνότητα φόρτωσης θα διαφοροποιείται.

Μετά από κάθε αποκομιδή, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό/βεβαίωση
αποκομιδής. 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,  ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 παρ. 1 περ. α) και β) του
Ν. 4412/16.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα/
2.  Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα  παραδοθέντων
υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών. 
3.  Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-  παράδοση  ή
αντικατάσταση των υλικών,  με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο  προμηθευτής  και  παρατείνεται,  αντίστοιχα,  ο
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφ’
όσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220  να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)  ημερών, από
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) 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.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του
οικονομικού  φορέα  κατά  την  έννοια  της  περίπτωσης  θ΄  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  73 (ήτοι  η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του).
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  λαμβάνει  κάθε  πρόσφορο  μέτρο  ασφάλειας  και  προστασίας  για  την
αποτροπή ζημιών  ή φθορών και  είναι  υπεύθυνος για  κάθε  ζημία  ή  βλάβη προσώπων,  πραγμάτων  ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε
τέτοιας  βλάβης  ή  ζημίας  που  είναι  δυνατόν  να  προξενηθεί  κατά  ή  επ’  ευκαιρία  της  εκτέλεσης  της
Προμήθειας από τον ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. 
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  λαμβάνει  όλα  τα  ενδεδειγμένα  μέτρα  για  την  προστασία  και  ασφάλεια  του
προσωπικού του αναδόχου. 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία,  υποχρεούται,  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες από  τότε  που
συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει εγγράφως αυτά  και  να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09-05-
2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», μετά την υποβολή
του τιμολογίου πώλησης.
Επισημαίνεται  ότι η  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  δεν  μπορεί  να  γίνει   προ  της  ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016 είναι  τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν 4412/16.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να ζητείται και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

Θα  πρέπει  υποχρεωτικά σε  κάθε  τιμολόγιο  ιατροτεχνολογικού  προϊόντος  ή  ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού,  που θα εκδίδονται απ’ τον προμηθευτή, να αναγράφεται ο κωδικός προϊόντος (Product ID)
που  έχει  δοθεί  από  το  Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.  (πρώην  Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ.  Α.Ε.).  Οι  Διαχειρίσεις  των  Νοσοκομείων  θα
καταχωρούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του τιμολογίου και τον ανωτέρω κωδικό. Ανάδοχος που δεν
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συμμορφώνεται δεν δύναται να προμηθεύει τα νοσοκομεία και θα πρέπει να αναφέρεται στην αντίστοιχη
Υ.ΠΕ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για την παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και  με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
1. Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

2. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου,  η  οποία υπολογίζεται  επί  της  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  της
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

3. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

4. δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.

Για ότι  δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ             ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ       -       ΣΥΓΓΡΑΦΗ             ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Όλοι  οι  όροι  των  τεχνικών  προδιαγραφών  που  ορίζονται  στην  παρούσα,  είναι  απαράβατοι  και  η
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται       απόρριψη της σχετικής προσφοράς.  

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ- ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που να μην τίθεται σε

κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον (άρθρο 14, του ν. 4042)
και ιδίως:

 Χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα.
 Χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και
 Χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος..

Ειδικότερα, η διαχείριση των Ε.Α διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές (άρθρο 1.2 ν. 8668):
 Την  αρχή  της  προφύλαξης  και  της  πρόληψης  δημιουργίας  αποβλήτων,  σύμφωνα  με  την  οποία

επιδιώκεται  ο  περιορισμός  του  συνολικού  όγκου  των  αποβλήτων  και  η  μείωση  των  επιβλαβών
συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών
και της ανακύκλωσης, καθώς και της ανάκτησης ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, ώστε
να μειώνεται η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και
το κοινωνικό κόστος.

 Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων
 Την αρχή της εγγύτητας, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα να οδηγούνται,  κατά το

δυνατόν  σε  μία  από  τις  πλησιέστερες  εγκεκριμένες  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  ή/και  διάθεσης,
εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό.

 Την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος  πρέπει  να  πληροί  τις  κάτωθι  προϋποθέσεις  (ΚΥΑ  13588/725/2006  και  ΚΥΑ  146163  Ν.

1537/2012):
 Να είναι κάτοχος Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. (ΑΕΠΟ) έτσι όπως την ορίζει ο νόμος

4014/2011.  Επίσης  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  είναι  καταχωρημένος  στο  ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Αποβλήτων), έτσι όπως ορίζει το άρθρο 2 της υπ’αρίθμ. ΚΥΑ 43942/4026/2016 και να προσκομιστούν
τυχόν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις ή ανακλήσεις των υφιστάμενων αδειών

 Να  διαθέτει  άδεια  λειτουργίας  της  μονάδας  Αποτέφρωσης  ή  Αποστείρωσης,  όπως  ορίζει  η  ΚΥΑ
146163.

 Να  διαθέτει  Άδεια  Συλλογής  και  Μεταφοράς  που  ορίζει  η  ΚΥΑ  13588/725/2006  έτσι  όπως
τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 62952/5384.

Γ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ) (ΚΥΑ 146163)
 ΕΑΑΜ
 ΜΕΑ
 ΑΕΑ
 ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΑΥΜ

Δ1. ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΑΑΜ (ΚΥΑ 146163 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.1.2.1) 

1. ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΑΑΜ
ΣΥΛΛΟΓΗ
Τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ, συλλέγονται ξεχωριστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ADR αν πρόκειται

για  οδικές  μεταφορές,  RID αν  πρόκειται  για  σιδηροδρομικές,  IMDG αν  πρόκειται  για
μεταφορές δια θαλάσσης και ICAO αν πρόκειται για αεροπορικές μεταφορές. Προϋπόθεση
της  ασφαλούς  συσκευασίας  αποτελεί  η  ταξινόμηση  των  αποβλήτων  ως  προς  την
επικινδυνότητά τους σε  κλάση (Η9)  και  αριθμό UN.  Οι  συσκευασίες  φέρουν κατάλληλη
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σήμανση  του  επικινδύνου  για  την  εύκολη  αναγνώριση  της  επικινδυνότητάς  τους.  Η
ξεχωριστή  συλλογή  γίνεται  από  το  ιατρικό  και  το  παραϊατρικό  προσωπικό  στο  σημείο
παραγωγής τη στιγμή που παράγονται. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή των ΕΑΑΜ τα οποία προορίζονται προς αποστείρωση πρέπει να

έχουν τις εξής προδιαγραφές:
 Μιας χρήσεως
 Αδιαφανείς
 Κίτρινου χρώματος
 Ανθεκτικές κατά τη μεταφορά
 Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού, ανάλογα με την κλάση

UN στην οποία αυτά κατατάσσονται
 Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους
 Να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)» 
 Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού
 Να είναι φιλικές ως προς το περιβάλλον
 Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν ημερομηνία

παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος, τμήμα, εργαστήριο) ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία
αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων

 Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις ADR, RID, IMDG μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συσκευασία ΕΑΑΜ προς αποστείρωση ένας στεγανός περιέκτης τύπου  Hospital Box (40-60  lit.)  με
ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC) αναλόγου χρώματος και ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα
του περιεχομένου.  Οι σακούλες θα πρέπει να είναι  κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο χαμηλής
πυκνότητας  (LDPE)  πάχους  τουλάχιστον  1,5  mm,  να  μη  σχίζονται  εύκολα  και  να  είναι  κίτρινου
χρώματος.Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται  εύκολα,  να φέρει λαβές  ικανές για να κρατήσουν το
βάρος του όταν μεταφέρεται και να κλείνει με τρόπο που δε θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το
κλείσιμό του. Μεταξύ σακούλας και περιέκτη θα πρέπει να παρεμβάλλεται απορροφητικό υλικό. Το
υλικό  αυτό  θα  πρέπει  να  είναι  σε  επαρκή  ποσότητα,  ώστε  να  είναι  δυνατό  να  απορροφά τυχόν
διαφυγές των αποβλήτων.

2. ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΑΑΜ
ΣΥΛΛΟΓΗ
Τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ, συλλέγονται ξεχωριστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ADR αν πρόκειται

για  οδικές  μεταφορές,  RID αν  πρόκειται  για  σιδηροδρομικές,  IMDG αν  πρόκειται  για
μεταφορές δια θαλάσσης και ICAO αν πρόκειται για αεροπορικές μεταφορές. Προϋπόθεση
της  ασφαλούς  συσκευασίας  αποτελεί  η  ταξινόμηση  των  αποβλήτων  ως  προς  την
επικινδυνότητά τους σε  κλάση (Η9)  και  αριθμό UN.  Οι  συσκευασίες  φέρουν κατάλληλη
σήμανση  του  επικινδύνου  για  την  εύκολη  αναγνώριση  της  επικινδυνότητάς  τους.  Η
ξεχωριστή  συλλογή  γίνεται  από  το  ιατρικό  και  το  παραϊατρικό  προσωπικό  στο  σημείο
παραγωγής τη στιγμή που παράγονται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ
Για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση, πρέπει να πληρούνται οι εξής

προδιαγραφές:
 Μιας χρήσεως
 Κόκκινου χρώματος
 Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά
 Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους
 Να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια
 Να είναι φιλικές ως προς το περιβάλλον 
 Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν ημερομηνία

παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος, τμήμα, εργαστήριο) ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία
αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων
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 Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τους κώδικες ADR, IMDG, RID μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συσκευασία ΕΑΑΜ προς αποτέφρωση, ένας στεγανός περιέκτης τύπου  Hospital box (40-60  lit.)  με
ενσωματωμένη σακούλα (πλην  PVC)  κόκκινου χρώματος που δε σχίζεται εύκολα κατασκευασμένες
από πολυαιθυλένιο  χαμηλής  πυκνότητας(  LDPE)  πάχους  τουλάχιστον  1,5  mm και  ενσωματωμένο
έλασμα για σφράγισμα του περιεχομένου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές
ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται

 Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεμβάλλεται το κατάλληλο απορροφητικό υλικό.
Το  υλικό  αυτό  θα  πρέπει  να  είναι  σε  επαρκή  ποσότητα,  ώστε  να  απορροφά  τυχόν  διαφυγές
αποβλήτων

 Ο περιέκτης  θα πρέπει  να  κλείνει  με  τρόπο που δε  θα επιτρέπει  το  εύκολο  άνοιγμά του μετά  το
κλείσιμό του

 Τα hospital boxes να είναι κατάλληλα κατά UN
 Να έχουν  το  διεθνές  σύμβολο  και  την  αντίστοιχη  σήμανση  του  μολυσματικού/  ή  και  επικινδύνου

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται
 Να  αναγράφουν  την  κλάση  και  τον  αριθμό  UN ως  προς  την  επικινδυνότητά  τους  και  τον  όρο

«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα  αιχμηρά  αντικείμενα  (βελόνες,  γυαλιά,  λάμες)  τοποθετούνται  προηγουμένως  σε

άκαμπτους, αδιάτρητους, αδιαφανείς, αδιαπέραστους από την υγρασία, ασφαλείς κατά τη μεταφορά
περιέκτες, κατάλληλους κατά UN.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
Τα ΜΕΑ, συλλέγονται ξεχωριστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ADR αν πρόκειται για οδικές μεταφορές,

RID αν πρόκειται για σιδηροδρομικές, IMDG αν πρόκειται για μεταφορές δια θαλάσσης και
ICAO αν πρόκειται για αεροπορικές μεταφορές. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας
αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους σε κλάση (Η9) και
αριθμό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικινδύνου για την εύκολη
αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. Η ξεχωριστή συλλογή γίνεται από το ιατρικό και το
παραϊατρικό προσωπικό στο σημείο παραγωγής τη στιγμή που παράγονται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΑ
Για τη συσκευασία των ΜΕΑ , πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:
 Μιας χρήσεως
 Κόκκινου χρώματος
 Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά
 Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους
 Να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια
 Να είναι φιλικές ως προς το περιβάλλον Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο

μελάνι  και  να  αναγράφουν  ημερομηνία  παραγωγής,  ακριβή  θέση  παραγωγής  (θάλαμος,  τμήμα,
εργαστήριο) ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων

 Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τους κώδικες ADR, IMDG, RID μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συσκευασία ΕΑΑΜ προς αποτέφρωση,  ένας στεγανός περιέκτης τύπου  Hospital box (40-60  lit)  με
ενσωματωμένη σακούλα κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο χαμηλής (LDPE) (πλην PVC) κόκκινου
χρώματος πάχους τουλάχιστον 1,5 mm και ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του περιεχομένου.
Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν
μεταφέρεται

 Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεμβάλλεται το κατάλληλο απορροφητικό υλικό.
Το  υλικό  αυτό  θα  πρέπει  να  είναι  σε  επαρκή  ποσότητα,  ώστε  να  απορροφά  τυχόν  διαφυγές
αποβλήτων

 Ο περιέκτης  θα πρέπει  να  κλείνει  με  τρόπο που δε  θα επιτρέπει  το  εύκολο  άνοιγμά του μετά  το
κλείσιμό του

 Τα hospital boxes να είναι κατάλληλα κατά UN
 Να έχουν  το  διεθνές  σύμβολο  και  την  αντίστοιχη  σήμανση  του  μολυσματικού/  ή  και  επικινδύνου

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται
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 Να  αναγράφουν  την  κλάση  και  τον  αριθμό  UN ως  προς  την  επικινδυνότητά  τους  και  τον  όρο
«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»

4. ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
Τα ΑΕΑ, συλλέγονται ξεχωριστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ADR αν πρόκειται για οδικές μεταφορές,

RID αν πρόκειται για σιδηροδρομικές, IMDG αν πρόκειται για μεταφορές δια θαλάσσης και
ICAO αν πρόκειται για αεροπορικές μεταφορές. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας
αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους σε κλάση (Η9) και
αριθμό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικινδύνου για την εύκολη
αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. Η ξεχωριστή συλλογή γίνεται από το ιατρικό και το
παραϊατρικό προσωπικό στο σημείο παραγωγής τη στιγμή που παράγονται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΕΑ
Για τη συσκευασία των ΑΕΑ , πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:
 Μιας χρήσεως
 Κόκκινου χρώματος
 Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά
 Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους
 Να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια
 Να είναι φιλικές ως προς το περιβάλλον
 Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν ημερομηνία

παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος, τμήμα, εργαστήριο) ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία
αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων

 Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τους κώδικες ADR, IMDG, RID μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συσκευασία ΕΑΑΜ προς αποτέφρωση,  ένας στεγανός περιέκτης τύπου  Hospital box (40-60  lit)  με
ενσωματωμένη  σακούλα  (πλην  PVC)  κόκκινου  χρώματος  κατασκευασμένη  από  πολυαιθυλένιο
χαμηλής  (LDPE)  πάχους  τουλάχιστον  1,5  mm και  ενσωματωμένο  έλασμα  για  σφράγισμα  του
περιεχομένου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το
βάρος του όταν μεταφέρεται

 Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεμβάλλεται το κατάλληλο απορροφητικό υλικό.
Το  υλικό  αυτό  θα  πρέπει  να  είναι  σε  επαρκή  ποσότητα,  ώστε  να  απορροφά  τυχόν  διαφυγές
αποβλήτων

 Ο περιέκτης  θα πρέπει  να  κλείνει  με  τρόπο που δε  θα επιτρέπει  το  εύκολο  άνοιγμά του μετά  το
κλείσιμό του

 Τα hospital boxes να είναι κατάλληλα κατά UN
 Να έχουν  το  διεθνές  σύμβολο  και  την  αντίστοιχη  σήμανση  του  μολυσματικού/  ή  και  επικινδύνου

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται
 Να  αναγράφουν  την  κλάση  και  τον  αριθμό  UN ως  προς  την  επικινδυνότητά  τους  και  τον  όρο

«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»
 Τα υγρά ΑΕΑ συλλέγονται σε μικρούς υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας 10-30

lit.  Το  υλικό  των  υποδοχέων  είναι  ανθεκτικό  στη  διάβρωση  και  στις  μηχανικές  καταπονήσεις  και
γενικότερα  δε  θα  πρέπει  να  έχει  οποιοδήποτε  χαρακτηριστικό  εξαιτίας  του  οποίου  μπορεί  να
προκληθεί  κίνδυνος  για  τη  δημόσια  υγεία  και  το  περιβάλλον  από  τα  συσκευασμένα  επικίνδυνα
απόβλητα.

 Τα  ΕΑΥΜ  φυλάσσονται  σε  ψυκτικό  θάλαμο  για  όχι  παραπάνω  από  5  ημέρες  σε  θερμοκρασία
μικρότερη ή ίση με 50C (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι
30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 00C.

Δ.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΑΥΜ
Η αποθήκη των προς αποστείρωση ΕΑΑΜ και των προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ, την οποία

πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος καθότι ο οργανισμός μας εκτελεί προσωρινή αποθήκευση
σύμφωνα με την ΚΥΑ 24944, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 146163/2012
και να τηρείται μητρώο από τον υπεύθυνο της αποθήκης με τα έγγραφα αναγνώρισης για τη
Συλλογή και Μεταφορά ΕΑ όπως επιβάλλει η ΚΥΑ 146163.
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Δ.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:
1. Να είναι κατάλληλα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR και να πληρούνται οι απαιτήσεις που επιβάλλει η

ADR (ADR 2008) : όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθ. Γ1/20655/2897 (Μέρος 8), στην ΚΥΑ
146163 (παρ. 2.2.1-2.2.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), και στην υπ’ αριθ. Η.Π 24944/1159 (παρ. 1.2)
καθώς και να διαθέτει τα αντίστοιχα έγγραφα που υπάρχουν σε αυτούς τους νόμους και να
εφοδιάζει την Υ.Μ. με τα αντίστοιχα έγγραφα (κυρίως Έντυπο Αναγνώρισης για Συλλογή και
Μεταφορά  Επικίνδυνων  Αποβλήτων  όπως  περιγράφεται  από  την  ΚΥΑ 146163  και  έτσι
όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 62952/5384.) .

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΚΑΙ  ΓΕΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΑΝΑΛΗΨΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ  ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο ακόλουθος εξοπλισμός θα βρίσκεται επί της μονάδας μεταφοράς:
 Για κάθε όχημα, μια σφήνα αναστολής κίνησης (τάκος) τροχών σε μέγεθος κατάλληλο για τη μέγιστη

μάζα του οχήματος και της διαμέτρου του τροχού
 Δυο σήματα προειδοποίησης με δική τους βάση
 Υγρό ξεπλύματος ματιών
 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:
 Ένα αντανακλαστικό γιλέκο
 Μια φορητή συσκευή φωτισμού
 Ένα ζεύγος προστατευτικών γαντιών
 Ένα μέσο προστασίας ματιών (π.χ προστατευτικά γυαλιά)
2.  Να φέρουν κατάλληλη  σήμανση,  το  διεθνές  σήμα κινδύνου,  το  οποίο  να επιδεικνύεται  σε  εμφανές

σημείο. Το σήμα αυτό όταν πρόκειται για τα απόβλητα της κλάσης κατά ADR 6.2 είναι το
εξής:

                                                       
Ενώ όταν πρόκειται για απόβλητα της κλάσης 6.1 κατά ADR είναι το εξής:

                                                         
3. να είναι καταλλήλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση του μέγιστου

επιτρεπόμενου μεικτού βάρους του οχήματος πάνω από 10%. Μεικτό βάρος: το εκάστοτε
πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών. Το
μεικτό βάρος του οχήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του.
Μέγιστο  επιτρεπόμενο  βάρος:  το  μέγιστο  βάρος  φορτωμένου  οχήματος,  το  οποίο
αναγράφεται ως επιτρεπόμενο στην άδεια κυκλοφορίας του).

4. κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά να έχουν δυνατότητα ψύξης <=8 οC, να μη φέρουν
μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και να
απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία οδηγού
και χειριστών.

5.  να  υπάρχει  διάφραγμα  μεταξύ  της  καμπίνας  του  οδηγού  και  του  σώματος  του  οχήματος  που  να
διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης

6. να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση του φορτίου
κατά τη μεταφορά του

7. να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.
8. να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών
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9.  να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό,  εργαλεία  και  απολυμαντικό μαζί  με  τους  ειδικούς
δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών

10. να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων
11.  να καθαρίζονται  και  να απολυμαίνονται  μετά το  πέρας κάθε εκφόρτωσης στις  εγκαταστάσεις  των

αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση και να τους επιδίδεται
σχετική βεβαίωση απολύμανσης κατά την απομάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των
αποδεκτών.

12. να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών Ι.Χ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υ.Α
11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους
άδειας συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ
Α1οικ/27683/2320/2008.

Ο υπεύθυνος συλλογής/ μεταφοράς ΕΑΥΜ οφείλει να τηρεί μητρώο και να συμπληρώνει ετήσια έκθεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθεύσει στην Υγειονομική μας Μονάδα δυο ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ φορτηγά, ένα για τα

προς ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ απόβλητα και ένα για τα προς ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ απόβλητα κατάλληλα
πιστοποιημένα σύμφωνα με την ADR.

Στο κόστος να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος δευτερογενούς πιστοποιημένων κατά UN συσκευασιών
όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο οι οποίες είναι κατάλληλες για την ασφαλή οδική
μεταφορά των αποβλήτων.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι στην τιμή πέρα από τις δευτερογενείς συσκευασίες, στο κόστος πρέπει
να συμπεριληφθούν και οι πιστοποιημένες συσκευασίες των υγρών ΑΕΑ, δηλαδή οι μικροί
ανθεκτικοί  υποδοχείς  10-30  lit καταλλήλου  υλικού  ανθεκτικού  στη  διάβρωση  και  στις
καταπονήσεις για την ασφαλή τους οδική μεταφορά.

Ακόμα, στο κόστος πρέπει να συμπεριληφθούν και λοιπές άλλες πιστοποιημένες συσκευασίες που μπορεί
να προμηθεύει ο ανάδοχος απαραίτητες για την ασφαλή οδική μεταφορά των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ
και ΑΕΑ.

Τέλος,  ο  μεταφορέας  πρέπει  να  διαθέτει  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  του  νόμιμου  κατόχου  της  άδειας
μεταφοράς με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών
προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ.

Δ.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ
Η επεξεργασία των αποβλήτων της Υγειονομικής μας Μονάδας, θα γίνει με δύο τρόπους.:
1) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ για τα ΕΑΑΜ
2) ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ για συγκεκριμένα ΕΑΑΜ, τα ΜΕΑ και ΑΕΑ.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

 1 τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή, ώστε
αυτά  να  μην  είναι  αναγνωρίσιμα,  γεγονός  που  συμβάλλει  στην  αποτελεσματικότητα  της
αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση του όγκου τους.

 τα  εκπεμπόμενα  απαέρια  και  τα  παραγόμενα  υγρά  μετά  την  αποστείρωση  θα  πρέπει  να
απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που δε θα δημιουργεί πρόβλημα
στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

 οι σταθερές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ θα πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την
επεξεργασία  των  ΕΑΑΜ οι  οποίες  θα  βρίσκονται  εντός  κατάλληλα  διαμορφωμένου  κτηριακού
χώρου.

 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

 η  δειγματοληψία  και  ο  έλεγχος  για  την  αποτελεσματικότητα  της  αποστείρωσης  γίνονται  από
εξειδικευμένο  και  διαπιστευμένο  εργαστήριο.  Το  πρότυπο  ελέγχου  που  ακολουθείται  είναι  το
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.01.

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Ο αποδέκτης (υπεύθυνος της εγκατάστασης επεξεργασίας) ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα του φορτίου
των  Ε.Α,  προκειμένου  να  διαπιστώσει  την  καταλληλότητα  της  μονάδας  του  για  την
επεξεργασία των αποβλήτων αυτών. Η παραλαβή πραγματοποιείται εφόσον η εγκατάσταση
επεξεργασίας έχει την απαιτούμενη άδεια για τα συγκεκριμένα απόβλητα. 

Κατά την παραλαβή πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι των ποσοτήτων των εισερχομένων αποβλήτων
(βάρος  ή  όγκος)  καθώς  και  της  ταυτότητάς  τους  (ταυτοποίηση).  Ο  έλεγχος  ταυτότητας
πραγματοποιείται σε δείγματα αποβλήτου, τα οποία πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον
για διάστημα 1 (ενός) μηνός μετά την επεξεργασία του αποβλήτου. Μόνο σε αιτιολογημένες
περιπτώσεις μπορεί να μην απαιτείται ταυτοποίηση του αποβλήτου.

Στην  περίπτωση εκείνη  που κατά τον  έλεγχο  ταυτοποίησης  διαπιστώνεται  απόκλιση μεταξύ του  προς
παραλαβή αποβλήτου και των στοιχείων των συνοδευτικών εγγράφων, τότε τα απόβλητα δε
γίνονται αποδεκτά προς επεξεργασία.

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. Μετά

την επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει  να είναι  μη αναγνωρίσιμα.  Ως επιθυμητό επίπεδο
αποστείρωσης  ορίζεται  το  επίπεδο  ΙΙΙ  όπως  προτείνεται  από  το  State and Territorial
Association on Alternative Treatment Technologies (STAAT) των ΗΠΑ .

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με τη  μέθοδο της αποστείρωσης είναι  απόβλητα που

προσομοιάζουν με τα οικιακά και διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
για τη διάθεση στέρεων αποβλήτων.

Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) σε σταθερές ή κινητές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ (Προτεινόμενοι
κωδικοί  ΕΚΑ  190104  και  190203),  τοποθετούνται  σε  ανθεκτικούς  υποδοχείς  κίτρινου
χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς με ανεξίτηλα γράμματα αναγράφεται
η  φράση  «Αποστειρωμένα  ΕΑΑΜ»,  καθώς  και  η  ονομασία  του  φυσικού  ή  νομικού
προσώπου  επεξεργασίας,  η  ονομασία  της  ΥΜ και  η  ημερομηνία  της  επεξεργασίας.  Τα
«Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ» οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό
όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα.

Ο  φορέας  παραλαβής  των  αποστειρωμένων  ΕΑΑΜ  ελέγχει  το  φορέα  επεξεργασίας  για  την
αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης  με  δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστειρωμένων
ΕΑΑΜ που παραδίδονται για διάθεση. Η διάθεση των αποβλήτων μετά την αποστείρωση
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

5. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μια  εγκατάσταση  επεξεργασίας  ΕΑΥΜ  στελεχώνεται  με  το  αναγκαίο  και  εξειδικευμένο  επιστημονικό,

διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους
κανόνες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να
διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική
εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ε.Α
Ο  Φορέας  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  επεξεργασίας  οφείλει  να  τηρεί  μητρώο  σύμφωνα  με  τα

αναφερόμενα στο κεφάλαιο 8 και στην παράγραφο 2, του άρθρου 11 της ΚΥΑ 146163.
Επίσης πρέπει να συμπληρώνει ετήσια έκθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.3.3 της

κοινής υπουργικής απόφασης 24944/159/2006.

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

 Οι μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται
τέτοιος βαθμός αποτέφρωσης ώστε η περιεκτικότητα των σκουριών και της τέφρας πυθμένα σε
ολικό οργανικό άνθρακα να είναι μικρότερη από 3% ή οι απώλειες κατά την ανάφλεξη να είναι
μικρότερες  από 5% του βάρους του υλικού επί  ξηρού.  Αν είναι  απαραίτητο χρησιμοποιούνται
τεχνικές προεπεξεργασίας των αποβλήτων.
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 Οι  μονάδες  αποτέφρωσης  σχεδιάζονται,  κατασκευάζονται,  εξοπλίζονται  και  λειτουργούν  κατά
τρόπον  ώστε,  μετά  την  τελευταία  διοχέτευση  αέρα  καύσης,  η  θερμοκρασία  των  αερίων  που
εκλύονται κατά την αποτέφρωση να αυξάνεται με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο και ακόμη και
υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες, τουλάχιστον στους 8500C επί τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.

 Εάν αποτεφρώνονται επικίνδυνα απόβλητα που περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχες οργανικές
ουσίες εκφρασμένες σε χλώριο η θερμοκρασία που απαιτείται είναι τουλάχιστο 11000C.

 Στις μονάδες αποτέφρωσης οι θερμοκρασίες 8500C και 11000C μετρώνται κοντά στο εσωτερικό
τοίχωμα του θαλάμου καύσης. Στην ΑΕΠΟ μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση μετρήσεων σε άλλο
αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης.

 Κάθε  θάλαμος  καύσης  της  μονάδας  αποτέφρωσης  αποβλήτων  είναι  εφοδιασμένος  με  έναν
τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα. Ο εν λόγω καυστήρας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία:

 Μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, κατέλθει κάτω
από τις θερμοκρασίες των 8500C και 11000C.

 Κατά τη φάση εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας για να εξασφαλίζεται η διατήρηση των εν
λόγω θερμοκρασιών σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη
στο θάλαμο καύσης άκαυτα απόβλητα.

 Ο εφεδρικός  καυστήρας δεν τροφοδοτείται  με  καύσιμο που μπορεί  να  προκαλέσει  υψηλότερα
επίπεδα εκπομπών από εκείνα που συνεπάγεται η καύση πετρελαίου ντίζελ, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 της υπ. αριθ. 284/2006 κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε σε
συμμόρφωση με την οδηγία 1999/32/ΕΚ.

 Οι μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων χρησιμοποιούν αυτόματο σύστημα
που εμποδίζει την τροφοδότηση με απόβλητα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Κατά τη φάση εκκίνησης, μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία των 8500C ή η θερμοκρασία που
καθορίζεται  στην  αρχική  ΑΕΠΟ  ή  στην  τροποποίηση  αυτής  εφόσον  πληρούνται  οι  όροι  του
άρθρου 44 της ΚΥΑ 36060/1155/2013.

 Οποτεδήποτε δε διατηρείται η θερμοκρασία των 8500C ή η θερμοκρασία που καθορίζεται στην
αρχική ΑΕΠΟ ή στην τροποποίηση αυτής εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 44 της ΚΥΑ
36060/1155/2013 .

 Οποτεδήποτε  διαπιστώνεται  από  τις  συνεχείς  μετρήσεις  υπέρβαση  οιασδήποτε  οριακής  τιμής
εκπομπών, οφειλόμενη σε ανωμαλία στη λειτουργία ή αστοχία των συστημάτων καθαρισμού των
απαερίων.

 Η  θερμότητα  που  παράγεται  από  μονάδες  αποτέφρωσης  ή  συναποτέφρωσης  αποβλήτων
ανακτάται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

 Τα  μολυσματικά  απόβλητα  υγειονομικών  μονάδων  εισάγονται  κατευθείαν  στην  κάμινο,  χωρίς
προηγουμένως  να  έχουν  αναμειχθεί  με  άλλες  κατηγορίες  αποβλήτων  και  χωρίς  να  έχουν
υποβληθεί σε άμεσους χειρισμούς.

 Ο φορέας  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  υποχρεώνεται  να αναθέτει  την εκμετάλλευση και  τον
έλεγχο  των  μονάδων  αποτέφρωσης  ή  συναποτέφρωσης  αποβλήτων,  σε  φυσικό  πρόσωπο
αρμόδιο για τη διαχείριση τέτοιων μονάδων

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
 Οι θάλαμοι καύσεως θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση

τουλάχιστον με το ένα δέκατο (1/10) της ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης.
 Το υλικό κατασκευής των θαλάμων καύσης και μετακάυσης θα πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε

διαβρωτικά απόβλητα ή αέρια και σε θερμικά σοκ.
 Το  άνοιγμα  της  εισόδου  θα  πρέπει  να  είναι  αρκετά  μεγάλο  ώστε  να  επιτρέπει  τη  φόρτωση

πακεταρισμένων αποβλήτων.
 Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και να ρυθμίζεται από μια κεντρική κονσόλα,

με συνεχή επίδειξη και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας.
 Το σύστημα τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να:
 Απολυμαίνεται εύκολα
 Εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης
 Παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων των αποβλήτων-όπου αυτά χρησιμοποιούνται-προ

της εισόδου τους στο θάλαμο καύσεως.
 Επίσης θα πρέπει:
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 Σε  κάθε  εγκατάσταση  αποτέφρωσης  να  εγκαθίσταται  εξοπλισμός  μετρήσεων  και  να
χρησιμοποιούνται τεχνικές για την παρακολούθηση των παραμέτρων, των συνθηκών λειτουργίας
και των κατά μάζα συγκεντρώσεων που σχετίζονται με τη διεργασία αποτέφρωσης.

 Ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίνονται  σύμφωνα με το άρθρο 4 (βλ.
παρακάτω)  της ΚΥΑ 22912/1117/2005 γίνεται  σύμφωνα με τις  διατάξεις  των άρθρων 6 του ν.
1650/1986 όπως ισχύει και 9 του ν. 2947/2001.

 Ο έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών που προβλέπονται παρακάτω, γίνεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες  νομαρχιακής  αυτοδιοίκησης  ή  της  Περιφέρειας  κατά  περίπτωση,  σύμφωνα  με  τις
κείμενες διατάξεις.

 Πριν από την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης γίνεται έλεγχος από τις εν λόγω αρμόδιες
αρχές, για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι της άδειας διάθεσης, το αποτέλεσμα του ελέγχου
κοινοποιείται εγγράφως στον οικείο φορέα λειτουργίας που ενεργεί ανάλογα. Καμιά εγκατάσταση
αποτέφρωσης δεν μπορεί να αρχίσει τη λειτουργία της, εάν προηγούμενα δε λάβει θετικό πόρισμα
από τον ως άνω διενεργηθέντα έλεγχο.

 Η ενδεδειγμένη εγκατάσταση και η λειτουργία του αυτόματου εξοπλισμού παρακολούθησης των
εκπομπών στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές καθώς
και  σε  ετήσια  δοκιμή  επιτήρησης.  Η  βαθμονόμηση  γίνεται  με  παράλληλες  μετρήσεις  με  τις
μεθόδους αναφοράς τουλάχιστον ανά τριετία με ευθύνη του φορέα λειτουργίας.

 Οι περιοδικές μετρήσεις των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και τα ύδατα εκτελούνται ως εξής:
 Με αντιπροσωπευτικό τρόπο
 Η δειγματοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των διοξινών και των

φουρανίων, καθώς και οι μετρήσεις με μεθόδους αναφοράς για τη βαθμονόμηση των αυτόματων
συστημάτων  μετρήσεων,  διεξάγονται  όπως  ορίζουν  τα  πρότυπα  CEN.  Εάν  δεν  υπάρχουν  τα
πρότυπα CEN, ισχύουν τα πρότυπα ISO, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή
δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
 Συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο

παραμονής  των  δημιουργούμενων  απαερίων  στη  συγκεκριμένη  θερμοκρασία  αποτέφρωσης,
αποδεκτοί  τύποι  συσκευασίας,  αποδεκτή  περιεκτικότητα των  αποβλήτων  σε  υγρασία,  μέγιστο
φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχθεί ο συγκεκριμένος κατά περίπτωση εξοπλισμός.

 Έλεγχο  και  συνεχή  καταγραφή  της  θερμοκρασίας  των  απαερίων  στο  θάλαμο  καύσης  και
μετακαύσης του αποτεφρωτήρα.

 Ημερήσια καταγραφή της ποσότητας των αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν.
 Ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού
 Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης τοποθετημένο σε διακριτό σημείο στο χώρο

εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων.
 Πρόβλεψη  αποθήκευσης  των  προς  αποτέφρωση  αποβλήτων,  για  5  τουλάχιστον  ημέρες  σε

θερμοκρασία <= 50C σε κατάλληλους χώρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 146163, είτε
λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων
εργασιών συντήρησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ:
Οι τεχνικές μετρήσεων γίνονται ως εξής:
 Με αντιπροσωπευτικό τρόπο
 Η δειγματοληψία  και  η  ανάλυση  όλων  των  ρύπων,  συμπεριλαμβανομένων  των  διοξινών  και  των

φουρανίων,  καθώς  και  οι  μετρήσεις  με  μεθόδους  αναφοράς  για  τη  βαθμονόμηση των αυτόματων
συστημάτων μετρήσεων, διεξάγονται όπως ορίζουν τα πρότυπα CEN. Εάν δεν υπάρχουν τα πρότυπα
CEN, ισχύουν τα πρότυπα ISO, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων
ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας. Ως εις ΚΥΑ 36060/1155/2013. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 αποτέφρωση
αποβλήτων)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Εκτελούνται οι κατωτέρω μετρήσεις:
 Συνεχείς μετρήσεις των ακόλουθων ουσιών: ΝΟX, εφόσον έχουν οριστεί οριακές τιμές εκπομπών, CO,

ολική σκόνη, TOC, HCL, HF, SO2
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 Συνεχείς  μετρήσεις  των  ακόλουθων  παραμέτρων  λειτουργίας:  θερμοκρασία  κοντά  στο  εσωτερικό
τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης που επιτρέπει η αρμόδια αρχή,
συγκέντρωση οξυγόνου, πίεση, θερμοκρασία και περιεκτικότητα σε υδρατμούς των απαερίων

 Τουλάχιστον δυο μετρήσεις ετησίως των βαρέων μετάλλων και των διοξινών και των φουρανίων, κατά
το πρώτο όμως δωδεκάμηνο λειτουργίας, εκτελείται μια μέτρηση τουλάχιστον ανά τρίμηνο

 Ο  χρόνος  παραμονής  καθώς  και  η  ελάχιστη  θερμοκρασία  και  η  περιεκτικότητα  σε  οξυγόνο  των
απαερίων  εξακριβώνονται  κατάλληλα,  τουλάχιστον  μια  φορά κατά  την  έναρξη  της  λειτουργίας  της
μονάδας  αποτέφρωσης  ή  συναποτέφρωσης  αποβλήτων  κα  στις  δυσμενέστερες  προβλεπόμενες
συνθήκες λειτουργίας.

 Η συνεχής μέτρηση του  HF επιτρέπεται να παραλείπεται, εάν χρησιμοποιούνται για το  HCL στάδια
επεξεργασίας που εξασφαλίζουν ότι δε σημειώνεται υπέρβαση της οριακής τιμής εκπομπών HCL. Στην
περίπτωση αυτή, οι εκπομπές HF υπόκεινται σε περιοδικές μετρήσεις σαν αυτές που καθορίζονται στο
τρίτο εδάφιο.

 Η συνεχής μέτρηση της περιεκτικότητας σε υδρατμούς δεν είναι απαραίτητη, με την προϋπόθεση ότι το
δείγμα απαερίων ξηραίνεται πριν από την ανάλυση των εκπομπών

 Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις των HCL, HF και SO2

στις μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων και ότι απαιτούνται περιοδικές μετρήσεις
όπως καθορίζονται στο εδάφιο 3 ή και καθόλου μετρήσεις, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε θέση
να  αποδείξει  ότι  οι  εκπομπές  των  ρύπων  αυτών  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  υπερβούν  τις
καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών.

 Η  αρμόδια  αρχή  μπορεί  να  αποφασίσει  ότι  δεν  απαιτούνται  συνεχείς  μετρήσεις  των  ΝΟΧ σε
υφιστάμενες  μονάδες  αποτέφρωσης  ή  συναποτέφρωσης  αποβλήτων  ονομαστικής  ωριαίας
δυναμικότητας κάτω των 6 τόνων και να απαιτήσει περιοδικές μετρήσεις όπως καθορίζεται στο τρίτο
εδάφιο, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει βάσει στοιχείων για την ποιότητα των
οικείων αποβλήτων, των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και των αποτελεσμάτων παρακολούθησης
των εκπομπών ότι  οι  εκπομπές  των  NOX δεν  υπάρχει  περίπτωση  να υπερβούν  τις  καθορισμένες
οριακές τιμές εκπομπών

 Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να απαιτήσει μια μέτρηση ανά δύο έτη για βαρέα μέταλλα και
μια μέτρηση ανά έτος για δοξίνες και φουράνια στις εξής περιπτώσεις:

 Οι εκπομπές που προέρχονται από την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση αποβλήτων είναι σε κάθε
περίπτωση χαμηλότερες από το 50% των οριακών τιμών εκπομπών

 Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποδείξει ότι με βάση πληροφορίες για την ποιότητα των σχετικών
αποβλήτων και την παρακολούθηση των εκπομπών ότι οι εκπομπές είναι σε όλες τις περιπτώσεις
σημαντικά  χαμηλότερες  των  οριακών  τιμών  εκπομπών  για  τα  βαρέα  μέταλλα,  τις  διοξίνες  και  τα
φουράνια.

 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ανάγονται με τη χρήση των τυπικών συγκεντρώσεων οξυγόνου που
αναφέρονται στο μέρος 3 της ΚΥΑ 36060/1155/2013 και με την εφαρμογή του τύπου στο μέρος 7 της
ίδιας ΚΥΑ.

 Σε περίπτωση αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης των αποβλήτων σε ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη με
οξυγόνο, τα αποτελέσματα των μετρήσεων μπορούν να ανάγονται σε περιεκτικότητα σε οξυγόνο, την
οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή ανάλογα με τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες.

 Όταν οι  εκπομπές των ρυπαντικών ουσιών  μειώνονται  με  επεξεργασία  των απαερίων σε  μονάδα
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων που επεξεργάζεται επικίνδυνα απόβλητα, η αναγωγή
όσον αφορά τις περιεκτικότητες σε οξυγόνο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο γίνεται μόνον εφόσον
η  μετρούμενη  περιεκτικότητα  σε  οξυγόνο  κατά  την  ίδια  περίοδο  όπως  και  για  την  εξεταζόμενη
ρυπαντική ουσία υπερβαίνει τη σχετική τυπική περιεκτικότητα σε οξυγόνο.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ
 Συνεχείς μετρήσεις της θερμοκρασίας, του ph και της παροχής
 Δειγματοληπτικές  ημερήσιες  μετρήσεις  των  ολικών  αιωρούμενων  στερεών  ή  μετρήσεις

αντιπροσωπευτικού δείγματος ανάλογου προς τη ροή επί περίοδο 24 h.
 Τουλάχιστον  μηνιαίες  μετρήσεις,  με  αντιπροσωπευτικά  και  ανάλογα  με  τη  ροή  δείγματα  της

απόρριψης εικοσιτετραώρου Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni, και Zn.
 Τουλάχιστον  μετρήσεις  ανά  εξάμηνο  των  διοξινών  και  των  φουρανίων  κατά  το  πρώτο  όμως

δωδεκάμηνο λειτουργίας, εκτελείται μια μέτρηση τουλάχιστον ανά τρίμηνο.
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 Εάν τα υδατικά απόβλητα καθαρισμού των απαερίων υποβάλλονται σε επιτόπου ομαδική επεξεργασία
μαζί  με  υδατικά  απόβλητα  από  άλλες  πηγές  της  μονάδας,  ο  φορέας  εκμετάλλευσης  εκτελεί  τις
μετρήσεις:
1) Στη ροή υδατικών αποβλήτων των διεργασιών καθαρισμού των απαερίων, πριν από την είσοδό

της στην εγκατάσταση ομαδικής επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων
2) Στην  ή  στις  ροές  υδατικών  αποβλήτων  από  άλλες  πηγές,  πριν  από  την  είσοδό  τους  στην

εγκατάσταση ομαδικής επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων
3) Στο  σημείο  τελικής  απόρριψης  υδατικών  αποβλήτων  από  τη  μονάδα  αποτέφρωσης  ή

συναποτέφρωσης αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους.

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
Όλες οι οριακές τιμές εκπομπών υπολογίζονται σε θερμοκρασία 273,15 Κ, πίεση 101,3  kPa και αφού

διορθωθούν για τους περιεχόμενους στα απαέρια υδρατμούς. Ως εις ΚΥΑ 36060/1155/2013
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ).

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 
 Τα υπολείμματα περιορίζονται στο ελάχιστο όσον αφορά την ποσότητα και τις επιβλαβείς ιδιότητές

τους. Τα υπολείμματα ανακυκλώνονται όπου ενδείκνυται, κατευθείαν στη μονάδα ή εκτός αυτής.
 Τα ξηρά υπολείμματα σε μορφή σκόνης,  μεταφέρονται  και  αποθηκεύονται προσωρινά κατά τρόπο

ώστε να προλαμβάνεται ο διασκορπισμός τους στο περιβάλλον.
 Πριν  επιλεγεί  η  μέθοδος  της  τελικής  διάθεσης  ή  ανακύκλωσης  των  υπολειμμάτων,  διεξάγονται

κατάλληλες  δοκιμές  για  τον  προσδιορισμό  των  φυσικών  και  χημικών  ιδιοτήτων  καθώς  και  του
ρυπογόνου φορτίου των υπολειμμάτων. Οι δοκιμές αυτές καλύπτουν το συνολικό διαλυτό κλάσμα και
το διαλυτό κλάσμα βαρέων μετάλλων. Για τη δειγματοληψία χρησιμοποιείται το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ
14899 «Χαρακτηρισμός αποβλήτων-Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών-Πλαίσιο για την προετοιμασία
και εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματοληψίας».

 Η διαχείριση που εφαρμόζεται εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων σε επικίνδυνα
και μη επικίνδυνα. Αν η περαιτέρω διαχείριση αφορά διάθεση σε ΧΥΤ λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις
της απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων
στους ΧΥΤ σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ όπως εκάστοτε
ισχύουν.

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 Ο Φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων λαμβάνει όλες

τις  απαραίτητες  προφυλάξεις  σχετικά  με  την  παράδοση  και  την  παραλαβή  αποβλήτων  ώστε  να
προλαμβάνονται ή να περιορίζονται,  όσο είναι εφικτό οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και
ειδικότερα η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,
των οσμών και του θορύβου και οι άμεσοι κίνδυνοι για την υγεία.

 Ο φορέας εκμετάλλευσης πριν δεχθεί τα απόβλητα στη μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης
αποβλήτων, προσδιορίζει τις ποσότητες κάθε κατηγορίας αποβλήτων, εάν είναι δυνατό σύμφωνα με
τον ΕΚΑ (Απόφαση 2000/532/ΕΚ).

 Πριν  από  την  αποδοχή  επικίνδυνων  αποβλήτων  στη  μονάδα  αποτέφρωσης  ή  συναποτέφρωσης
αποβλήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να συλλέγει τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα απόβλητα
προκειμένου να εξακριβώσει αν πληρούνται οι όροι και οι απαιτήσεις της ΑΕΠΟ που αναφέρονται στο
άρθρο 39 παρ. 2 της ΚΥΑ 36060/1155/2013. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:
1) Όλες  τις  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαδικασία  παραγωγής  που  αναφέρονται  στα  έντυπα

αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
2) Τη φυσική και  στο μέτρο του εφικτού,  τη  χημική σύσταση των αποβλήτων και  όλες τις  άλλες

αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητά τους για την προβλεπόμενη
διεργασία αποτέφρωσης

3) Στα  επικίνδυνα  χαρακτηριστικά  των  αποβλήτων,  στις  ουσίες  με  τις  οποίες  δεν  μπορούν  να
αναμιχθούν και στις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά το χειρισμό των αποβλήτων.

 Πριν  από  την  αποδοχή  επικίνδυνων  αποβλήτων  στη  μονάδα  αποτέφρωσης  ή  συναποτέφρωσης
αποβλήτων πρέπει να τηρούνται από το φορέα εκμετάλλευσης τουλάχιστον οι ακόλουθες διαδικασίες
παραλαβής:
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1) Έλεγχος  των  εντύπων  αναγνώρισης  για  τη  συλλογή  και  μεταφορά  επικίνδυνων
αποβλήτων

2) Λήψη  αντιπροσωπευτικών  δειγμάτων,  εκτός  εάν  δεν  ενδείκνυται,  κατά  το  δυνατόν  πριν  την
εκφόρτωση, προκειμένου με τη διεξαγωγή ελέγχων να διαπιστώνεται ότι τα χαρακτηριστικά των
αποβλήτων είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω και να διευκολύνονται
οι αρμόδιες αρχές, κατά τη διενέργεια ελέγχων, στον προσδιορισμό του είδους των αποβλήτων
που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα δείγματα αυτά πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον ένα
μήνα μετά την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση των αντίστοιχων αποβλήτων.

3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μια  εγκατάσταση  επεξεργασίας  ΕΑΥΜ  στελεχώνεται  με  το  αναγκαίο  και  εξειδικευμένο  επιστημονικό,

διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους
κανόνες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να
διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική
εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο  φορέας  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  αποστείρωσης  και  αποτέφρωσης,  θα  πρέπει  να  διαθέτει

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά
του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Η.Π 13588/725/2006.

Πίνακας Συμμόρφωσης (άρθρο 44 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Ο Πίνακας Συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος

σύμφωνα  με  τις  παρακάτω  επεξηγήσεις  και  οδηγίες  τις  οποίες  ο  υποψήφιος  είναι
υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή
είναι  υποχρεωτική  για  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο.  Εάν  συμπληρωθεί  ένας  αριθμός  που  σημαίνει
υποχρεωτικό  αριθμητικό  μέγεθος  της  προδιαγραφής,  απαιτείται  συμμόρφωση  προς  αυτόν,
θεωρούμενο  ως  απαράβατο  όρο  σύμφωνα  με  την  παρούσα.  Προσφορές  που  αποκλίνουν  από
απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ», σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει
τη  μορφή  ΝΑΙ/  ΟΧΙ  εάν  η  αντίστοιχη  προδιαγραφή  πληρούται  ή  όχι  από  την  προσφορά  ή  ένα
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει  την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού  στην προσφορά.
Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί  απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια
Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς,
η  οποία  θα  περιλαμβάνει  αριθμημένα  Τεχνικά  Φυλλάδια  κατασκευαστών,  ή  αναλυτικές  τεχνικές
περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές
μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ.,  που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου
τεκμηριώνουν  τα  στοιχεία  του  Πίνακα  Συμμόρφωσης.  Στην  αρχή  της  ενότητας  καταγράφεται
αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 

5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι
κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα
στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και
θα  σημειωθεί  η  αντίστοιχη  παράγραφος  του  Πίνακα  Συμμόρφωσης,  στην  οποία  καταγράφεται  η
ζητούμενη προδιαγραφή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
- Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"      

 No … / …

ΣΥΜΒΑΣΗ…………… για την κάλυψη των αναγκών ….. 

………………..…………………, για ένα έτος (Αρ.Διακ. ……/……..)

Νίκαια,  ………  Οι  υπογράφοντες  αφ’  ενός  μεν  ο  κ.  ...……………………………,
Διοικητής  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Νίκαιας  –  Πειραιά  «Ο  Άγιος  Παντελεήμων»,
ενεργώντας με την ιδιότητά του αυτή, και αφ’ ετέρου δε ο κ. …………………………,
ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας «…………………………………», διεύθυνση
……………, τηλέφωνο ………,  fax ………, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα
εξής:

Την  ……………… στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ………………….
(Αρ. Διακ. ………/……..). 

Σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  ……  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου   του
Νοσοκομείου, της από ……………………. συνεδρίασής του, μειοδότης αναδείχθηκε ο
δεύτερος  συμβαλλόμενος,  ονομαζόμενος  στο  εξής  προμηθευτής,  στον  οποίο   ο
πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργών με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει
την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του και ως η
σχετική διακήρυξη όριζε, αντί της έναντι αναγραφόμενης και προσφερθείσης  τιμής
απ’ αυτόν, ήτοι:

Τιμή + Φ.Π.Α. = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Θα συμπεριληφθούν:
 Οι τεχνικές προδιαγραφές/τεχνική περιγραφή και λοιπά συναφή στοιχεία

της  σύμβασης  σύμφωνα  με  την  παρούσα  διακήρυξη  και  την  τεχνική
προσφορά του μειοδότη

 Τα  οικονομικά  στοιχεία  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  την  οικονομική
προσφορά του μειοδότη

 Λοιποί Όροι των Παραρτημάτων της παρούσας διακήρυξης.

Χωρίς  να  χωρά  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  τροποποίηση  ή  συμπλήρωση  της
προσφοράς του προμηθευτή.



Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99222003
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Δ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3, ΝΙΚΑΙΑ, 18454
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γρ.Προμηθειών
- Τηλέφωνο: 213 2077407-08
- Ηλ. ταχυδρομείο: prom@nikaia-hosp.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.nikaia-hosp.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  CPV): 90524400-0
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Α.Δ.: 1/2019

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.
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Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»iv ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων  με  αναπηρία  ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά περίπτωση,  την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος    IV  ,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(επικεφαλής,  υπεύθυνος  για  συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι,  επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις  πληροφορίες  που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες  Α  και  Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα με  το  μέρος  ΙΙΙ,  για  κάθε  ένα  από τους
σχετικούς  φορείς,  δεόντως  συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο  από  τους  νομίμους  εκπροσώπους
αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι  τεχνικές
υπηρεσίες,  είτε  ανήκουν  απευθείας  στην  επιχείρηση  του  οικονομικού  φορέα  είτε  όχι,  ιδίως  οι
υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  της  ποιότητας  και,  όταν  πρόκειται  για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται  μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται  ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό
του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις
πληροφορίες  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τις  ενότητες  Α  και  Β  του  παρόντος  μέρους  και
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση εις  βάρος
του οικονομικού φορέα ή  οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους
λόγους  που  παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική  απόφαση η οποία έχει  εκδοθεί  πριν  από
πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην  οποία  έχει  οριστεί
απευθείας  περίοδος  αποκλεισμού  που  εξακολουθεί  να
ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής  απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε  περίπτωση καταδικαστικής  απόφασης,  ο  οικονομικός
φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που  να  αποδεικνύουν  την
αξιοπιστία  του  παρά  την  ύπαρξη  σχετικού  λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

 Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασηςxxx;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxxi κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα  a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός  φορέας πρέπει να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για  να
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται  από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού  φορέα στον  τομέα  και  για  τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό  ή ειδικό)  δεν
είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την
απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που  ορίζονται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός  της απαιτούμενης  αναλογίας-
αναλογία μεταξύ  x και  yxxxvii -και  η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

[……][…]νόμισμα
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Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η  σχετική τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός  φορέας  πρέπει  να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν  τα σχετικά  κριτήρια επιλογής
έχουν  οριστεί  από την  αναθέτουσα  αρχή ή  τον  αναθέτοντα  φορέα  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίεςxli,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης  και  έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχωνxlii όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει

[] Ναι [] Όχι
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καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον
έλεγχο της ποιότητας;
6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίαςxliii το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα
προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων
ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός  φορέας  πρέπει  να παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν
να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν  στον διάλογο.  Οι  πληροφορίες  αυτές,  οι  οποίες
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν,
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικάxliv,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι
–  IV ανωτέρω  είναι  ακριβή  και  ορθά  και  ότι  έχω  πλήρη  επίγνωση  των  συνεπειών  σε  περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαισε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις  λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlviii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί  το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i    Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών.

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

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους  από 50  εργαζομένους  και  της  οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης  είναι
δυνατή  η  κατ'  εξαίρεση  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό   για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xiΌπως ορίζεται  στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της  καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiiΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.



xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005,  σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011,  σ.  1)  η  οποία ενσωματώθηκε στην εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.  4198/2013  (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviΗ  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiΛαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiiΣημειώνεται  ότι,  σύμφωνα με  το  άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και  β,  εφόσον προβλέπεται  στα έγγραφα της
σύμβασης  είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.

xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .



xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ.  στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α,  οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxixΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να  ζητούν έως τρία έτη και να  επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xlΠρέπει να απαριθμούνται  όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xliΌσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις  τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xliiΟ έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliiiΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος,
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviiiΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 



Η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  –  Πρόγραμμα  Διαύγεια  http://diavgeia.gov.gr  και  στην  ιστοσελίδα  του
Νοσοκομείου (www.nikaia-hosp.gr   Προμήθειες  Διακηρύξεις διαγωνισμών).

Για την παραλαβή της παρούσας διακήρυξης σε έντυπη μορφή από το γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Ν.Π.
«Άγιος Παντελεήμων», η οποία όμως είναι προαιρετική, απαιτείται η καταβολή αντιτίμου δεκαπέντε (15 €)
ευρώ.

Για  κάθε  άλλη  πληροφορία  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Γρ.  Προμηθειών  του
Νοσοκομείου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα καθώς και στο τηλέφωνο 213-2077407 - 8.

   
         
                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

      
                                                                                                ΚΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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	1. ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΑΑΜ
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	Να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)»
	Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού
	Να είναι φιλικές ως προς το περιβάλλον
	Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος, τμήμα, εργαστήριο) ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων
	Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις ADR, RID, IMDG μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευασία ΕΑΑΜ προς αποστείρωση ένας στεγανός περιέκτης τύπου Hospital Box (40-60 lit.) με ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC) αναλόγου χρώματος και ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του περιεχομένου. Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, να μη σχίζονται εύκολα και να είναι κίτρινου χρώματος.Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται και να κλείνει με τρόπο που δε θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του. Μεταξύ σακούλας και περιέκτη θα πρέπει να παρεμβάλλεται απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να είναι δυνατό να απορροφά τυχόν διαφυγές των αποβλήτων.
	2. ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΑΑΜ
	ΣΥΛΛΟΓΗ
	Τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ, συλλέγονται ξεχωριστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ADR αν πρόκειται για οδικές μεταφορές, RID αν πρόκειται για σιδηροδρομικές, IMDG αν πρόκειται για μεταφορές δια θαλάσσης και ICAO αν πρόκειται για αεροπορικές μεταφορές. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους σε κλάση (Η9) και αριθμό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικινδύνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. Η ξεχωριστή συλλογή γίνεται από το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό στο σημείο παραγωγής τη στιγμή που παράγονται.
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ
	Για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση, πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:
	Μιας χρήσεως
	Κόκκινου χρώματος
	Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά
	Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους
	Να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια
	Να είναι φιλικές ως προς το περιβάλλον
	Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος, τμήμα, εργαστήριο) ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων
	Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τους κώδικες ADR, IMDG, RID μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευασία ΕΑΑΜ προς αποτέφρωση, ένας στεγανός περιέκτης τύπου Hospital box (40-60 lit.) με ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC) κόκκινου χρώματος που δε σχίζεται εύκολα κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας( LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm και ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του περιεχομένου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται
	Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεμβάλλεται το κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να απορροφά τυχόν διαφυγές αποβλήτων
	Ο περιέκτης θα πρέπει να κλείνει με τρόπο που δε θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του
	Τα hospital boxes να είναι κατάλληλα κατά UN
	Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού/ ή και επικινδύνου ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται
	Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους και τον όρο «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αιχμηρά αντικείμενα (βελόνες, γυαλιά, λάμες) τοποθετούνται προηγουμένως σε άκαμπτους, αδιάτρητους, αδιαφανείς, αδιαπέραστους από την υγρασία, ασφαλείς κατά τη μεταφορά περιέκτες, κατάλληλους κατά UN.
	3. ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΑ
	ΣΥΛΛΟΓΗ
	Τα ΜΕΑ, συλλέγονται ξεχωριστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ADR αν πρόκειται για οδικές μεταφορές, RID αν πρόκειται για σιδηροδρομικές, IMDG αν πρόκειται για μεταφορές δια θαλάσσης και ICAO αν πρόκειται για αεροπορικές μεταφορές. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους σε κλάση (Η9) και αριθμό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικινδύνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. Η ξεχωριστή συλλογή γίνεται από το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό στο σημείο παραγωγής τη στιγμή που παράγονται.
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΑ
	Για τη συσκευασία των ΜΕΑ , πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:
	Μιας χρήσεως
	Κόκκινου χρώματος
	Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά
	Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους
	Να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια
	Να είναι φιλικές ως προς το περιβάλλον Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος, τμήμα, εργαστήριο) ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων
	Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τους κώδικες ADR, IMDG, RID μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευασία ΕΑΑΜ προς αποτέφρωση, ένας στεγανός περιέκτης τύπου Hospital box (40-60 lit) με ενσωματωμένη σακούλα κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο χαμηλής (LDPE) (πλην PVC) κόκκινου χρώματος πάχους τουλάχιστον 1,5 mm και ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του περιεχομένου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται
	Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεμβάλλεται το κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να απορροφά τυχόν διαφυγές αποβλήτων
	Ο περιέκτης θα πρέπει να κλείνει με τρόπο που δε θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του
	Τα hospital boxes να είναι κατάλληλα κατά UN
	Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού/ ή και επικινδύνου ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται
	Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους και τον όρο «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»
	4. ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΕΑ
	ΣΥΛΛΟΓΗ
	Τα ΑΕΑ, συλλέγονται ξεχωριστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ADR αν πρόκειται για οδικές μεταφορές, RID αν πρόκειται για σιδηροδρομικές, IMDG αν πρόκειται για μεταφορές δια θαλάσσης και ICAO αν πρόκειται για αεροπορικές μεταφορές. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους σε κλάση (Η9) και αριθμό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικινδύνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. Η ξεχωριστή συλλογή γίνεται από το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό στο σημείο παραγωγής τη στιγμή που παράγονται.
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΕΑ
	Για τη συσκευασία των ΑΕΑ , πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:
	Μιας χρήσεως
	Κόκκινου χρώματος
	Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά
	Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους
	Να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια
	Να είναι φιλικές ως προς το περιβάλλον
	Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος, τμήμα, εργαστήριο) ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων
	Ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τους κώδικες ADR, IMDG, RID μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευασία ΕΑΑΜ προς αποτέφρωση, ένας στεγανός περιέκτης τύπου Hospital box (40-60 lit) με ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC) κόκκινου χρώματος κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο χαμηλής (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm και ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του περιεχομένου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται
	Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεμβάλλεται το κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να απορροφά τυχόν διαφυγές αποβλήτων
	Ο περιέκτης θα πρέπει να κλείνει με τρόπο που δε θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του
	Τα hospital boxes να είναι κατάλληλα κατά UN
	Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού/ ή και επικινδύνου ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται
	Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους και τον όρο «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»
	Τα υγρά ΑΕΑ συλλέγονται σε μικρούς υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας 10-30 lit. Το υλικό των υποδοχέων είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα δε θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξαιτίας του οποίου μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα.
	Τα ΕΑΥΜ φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο για όχι παραπάνω από 5 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 50C (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 00C.
	Δ.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΑΥΜ
	Η αποθήκη των προς αποστείρωση ΕΑΑΜ και των προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ, την οποία πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος καθότι ο οργανισμός μας εκτελεί προσωρινή αποθήκευση σύμφωνα με την ΚΥΑ 24944, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 146163/2012 και να τηρείται μητρώο από τον υπεύθυνο της αποθήκης με τα έγγραφα αναγνώρισης για τη Συλλογή και Μεταφορά ΕΑ όπως επιβάλλει η ΚΥΑ 146163.
	Δ.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ
	ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
	Πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:
	1. Να είναι κατάλληλα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR και να πληρούνται οι απαιτήσεις που επιβάλλει η ADR (ADR 2008) : όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθ. Γ1/20655/2897 (Μέρος 8), στην ΚΥΑ 146163 (παρ. 2.2.1-2.2.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), και στην υπ’ αριθ. Η.Π 24944/1159 (παρ. 1.2) καθώς και να διαθέτει τα αντίστοιχα έγγραφα που υπάρχουν σε αυτούς τους νόμους και να εφοδιάζει την Υ.Μ. με τα αντίστοιχα έγγραφα (κυρίως Έντυπο Αναγνώρισης για Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων όπως περιγράφεται από την ΚΥΑ 146163 και έτσι όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 62952/5384.) .
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	Ο ακόλουθος εξοπλισμός θα βρίσκεται επί της μονάδας μεταφοράς:
	Για κάθε όχημα, μια σφήνα αναστολής κίνησης (τάκος) τροχών σε μέγεθος κατάλληλο για τη μέγιστη μάζα του οχήματος και της διαμέτρου του τροχού
	Δυο σήματα προειδοποίησης με δική τους βάση
	Υγρό ξεπλύματος ματιών
	ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:
	Ένα αντανακλαστικό γιλέκο
	Μια φορητή συσκευή φωτισμού
	Ένα ζεύγος προστατευτικών γαντιών
	Ένα μέσο προστασίας ματιών (π.χ προστατευτικά γυαλιά)
	2. Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου, το οποίο να επιδεικνύεται σε εμφανές σημείο. Το σήμα αυτό όταν πρόκειται για τα απόβλητα της κλάσης κατά ADR 6.2 είναι το εξής:
	
	Ενώ όταν πρόκειται για απόβλητα της κλάσης 6.1 κατά ADR είναι το εξής:
	3. να είναι καταλλήλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους του οχήματος πάνω από 10%. Μεικτό βάρος: το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών. Το μεικτό βάρος του οχήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως επιτρεπόμενο στην άδεια κυκλοφορίας του).
	4. κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά να έχουν δυνατότητα ψύξης <=8οC, να μη φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία οδηγού και χειριστών.
	5. να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης
	6. να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση του φορτίου κατά τη μεταφορά του
	7. να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.
	8. να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών
	9. να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών
	10. να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων
	11. να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση και να τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύμανσης κατά την απομάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών.
	12. να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών Ι.Χ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υ.Α 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1οικ/27683/2320/2008.
	Ο υπεύθυνος συλλογής/ μεταφοράς ΕΑΥΜ οφείλει να τηρεί μητρώο και να συμπληρώνει ετήσια έκθεση.
	ΠΡΟΣΟΧΗ!
	Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθεύσει στην Υγειονομική μας Μονάδα δυο ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ φορτηγά, ένα για τα προς ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ απόβλητα και ένα για τα προς ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ απόβλητα κατάλληλα πιστοποιημένα σύμφωνα με την ADR.
	Στο κόστος να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος δευτερογενούς πιστοποιημένων κατά UN συσκευασιών όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο οι οποίες είναι κατάλληλες για την ασφαλή οδική μεταφορά των αποβλήτων.
	Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι στην τιμή πέρα από τις δευτερογενείς συσκευασίες, στο κόστος πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πιστοποιημένες συσκευασίες των υγρών ΑΕΑ, δηλαδή οι μικροί ανθεκτικοί υποδοχείς 10-30 lit καταλλήλου υλικού ανθεκτικού στη διάβρωση και στις καταπονήσεις για την ασφαλή τους οδική μεταφορά.
	Ακόμα, στο κόστος πρέπει να συμπεριληφθούν και λοιπές άλλες πιστοποιημένες συσκευασίες που μπορεί να προμηθεύει ο ανάδοχος απαραίτητες για την ασφαλή οδική μεταφορά των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ.
	Τέλος, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ.
	Δ.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ
	Η επεξεργασία των αποβλήτων της Υγειονομικής μας Μονάδας, θα γίνει με δύο τρόπους.:
	1) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ για τα ΕΑΑΜ
	2) ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ για συγκεκριμένα ΕΑΑΜ, τα ΜΕΑ και ΑΕΑ.
	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
	1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
	1 τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή, ώστε αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα, γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση του όγκου τους.
	τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστείρωση θα πρέπει να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που δε θα δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
	οι σταθερές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ θα πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτηριακού χώρου.
	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
	η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης γίνονται από εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου που ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.01.
	2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
	Ο αποδέκτης (υπεύθυνος της εγκατάστασης επεξεργασίας) ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα του φορτίου των Ε.Α, προκειμένου να διαπιστώσει την καταλληλότητα της μονάδας του για την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών. Η παραλαβή πραγματοποιείται εφόσον η εγκατάσταση επεξεργασίας έχει την απαιτούμενη άδεια για τα συγκεκριμένα απόβλητα.
	Κατά την παραλαβή πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι των ποσοτήτων των εισερχομένων αποβλήτων (βάρος ή όγκος) καθώς και της ταυτότητάς τους (ταυτοποίηση). Ο έλεγχος ταυτότητας πραγματοποιείται σε δείγματα αποβλήτου, τα οποία πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για διάστημα 1 (ενός) μηνός μετά την επεξεργασία του αποβλήτου. Μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να μην απαιτείται ταυτοποίηση του αποβλήτου.
	Στην περίπτωση εκείνη που κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ του προς παραλαβή αποβλήτου και των στοιχείων των συνοδευτικών εγγράφων, τότε τα απόβλητα δε γίνονται αποδεκτά προς επεξεργασία.
	3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
	Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. Μετά την επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα. Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης ορίζεται το επίπεδο ΙΙΙ όπως προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAAT) των ΗΠΑ .
	4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
	Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με τη μέθοδο της αποστείρωσης είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά και διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση στέρεων αποβλήτων.
	Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) σε σταθερές ή κινητές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ (Προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ 190104 και 190203), τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς με ανεξίτηλα γράμματα αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της ΥΜ και η ημερομηνία της επεξεργασίας. Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ» οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα.
	Ο φορέας παραλαβής των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ ελέγχει το φορέα επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ που παραδίδονται για διάθεση. Η διάθεση των αποβλήτων μετά την αποστείρωση βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
	5. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Μια εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ στελεχώνεται με το αναγκαίο και εξειδικευμένο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
	6. ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ε.Α
	Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας οφείλει να τηρεί μητρώο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 8 και στην παράγραφο 2, του άρθρου 11 της ΚΥΑ 146163.
	Επίσης πρέπει να συμπληρώνει ετήσια έκθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.3.3 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/159/2006.
	ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
	1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
	Οι μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται τέτοιος βαθμός αποτέφρωσης ώστε η περιεκτικότητα των σκουριών και της τέφρας πυθμένα σε ολικό οργανικό άνθρακα να είναι μικρότερη από 3% ή οι απώλειες κατά την ανάφλεξη να είναι μικρότερες από 5% του βάρους του υλικού επί ξηρού. Αν είναι απαραίτητο χρησιμοποιούνται τεχνικές προεπεξεργασίας των αποβλήτων.
	Οι μονάδες αποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρόπον ώστε, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά την αποτέφρωση να αυξάνεται με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο και ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες, τουλάχιστον στους 8500C επί τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
	Εάν αποτεφρώνονται επικίνδυνα απόβλητα που περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχες οργανικές ουσίες εκφρασμένες σε χλώριο η θερμοκρασία που απαιτείται είναι τουλάχιστο 11000C.
	Στις μονάδες αποτέφρωσης οι θερμοκρασίες 8500C και 11000C μετρώνται κοντά στο εσωτερικό τοίχωμα του θαλάμου καύσης. Στην ΑΕΠΟ μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση μετρήσεων σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης.
	Κάθε θάλαμος καύσης της μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων είναι εφοδιασμένος με έναν τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα. Ο εν λόγω καυστήρας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία:
	Μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τις θερμοκρασίες των 8500C και 11000C.
	Κατά τη φάση εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας για να εξασφαλίζεται η διατήρηση των εν λόγω θερμοκρασιών σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη στο θάλαμο καύσης άκαυτα απόβλητα.
	Ο εφεδρικός καυστήρας δεν τροφοδοτείται με καύσιμο που μπορεί να προκαλέσει υψηλότερα επίπεδα εκπομπών από εκείνα που συνεπάγεται η καύση πετρελαίου ντίζελ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της υπ. αριθ. 284/2006 κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/32/ΕΚ.
	Οι μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων χρησιμοποιούν αυτόματο σύστημα που εμποδίζει την τροφοδότηση με απόβλητα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
	Κατά τη φάση εκκίνησης, μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία των 8500C ή η θερμοκρασία που καθορίζεται στην αρχική ΑΕΠΟ ή στην τροποποίηση αυτής εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 44 της ΚΥΑ 36060/1155/2013.
	Οποτεδήποτε δε διατηρείται η θερμοκρασία των 8500C ή η θερμοκρασία που καθορίζεται στην αρχική ΑΕΠΟ ή στην τροποποίηση αυτής εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 44 της ΚΥΑ 36060/1155/2013 .
	Οποτεδήποτε διαπιστώνεται από τις συνεχείς μετρήσεις υπέρβαση οιασδήποτε οριακής τιμής εκπομπών, οφειλόμενη σε ανωμαλία στη λειτουργία ή αστοχία των συστημάτων καθαρισμού των απαερίων.
	Η θερμότητα που παράγεται από μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων ανακτάται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
	Τα μολυσματικά απόβλητα υγειονομικών μονάδων εισάγονται κατευθείαν στην κάμινο, χωρίς προηγουμένως να έχουν αναμειχθεί με άλλες κατηγορίες αποβλήτων και χωρίς να έχουν υποβληθεί σε άμεσους χειρισμούς.
	Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης υποχρεώνεται να αναθέτει την εκμετάλλευση και τον έλεγχο των μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων, σε φυσικό πρόσωπο αρμόδιο για τη διαχείριση τέτοιων μονάδων
	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
	Οι θάλαμοι καύσεως θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον με το ένα δέκατο (1/10) της ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης.
	Το υλικό κατασκευής των θαλάμων καύσης και μετακάυσης θα πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε διαβρωτικά απόβλητα ή αέρια και σε θερμικά σοκ.
	Το άνοιγμα της εισόδου θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επιτρέπει τη φόρτωση πακεταρισμένων αποβλήτων.
	Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και να ρυθμίζεται από μια κεντρική κονσόλα, με συνεχή επίδειξη και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας.
	Το σύστημα τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να:
	Απολυμαίνεται εύκολα
	Εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης
	Παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων των αποβλήτων-όπου αυτά χρησιμοποιούνται-προ της εισόδου τους στο θάλαμο καύσεως.
	Επίσης θα πρέπει:
	Σε κάθε εγκατάσταση αποτέφρωσης να εγκαθίσταται εξοπλισμός μετρήσεων και να χρησιμοποιούνται τεχνικές για την παρακολούθηση των παραμέτρων, των συνθηκών λειτουργίας και των κατά μάζα συγκεντρώσεων που σχετίζονται με τη διεργασία αποτέφρωσης.
	Ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 (βλ. παρακάτω) της ΚΥΑ 22912/1117/2005 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει και 9 του ν. 2947/2001.
	Ο έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών που προβλέπονται παρακάτω, γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή της Περιφέρειας κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
	Πριν από την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης γίνεται έλεγχος από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές, για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι της άδειας διάθεσης, το αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιείται εγγράφως στον οικείο φορέα λειτουργίας που ενεργεί ανάλογα. Καμιά εγκατάσταση αποτέφρωσης δεν μπορεί να αρχίσει τη λειτουργία της, εάν προηγούμενα δε λάβει θετικό πόρισμα από τον ως άνω διενεργηθέντα έλεγχο.
	Η ενδεδειγμένη εγκατάσταση και η λειτουργία του αυτόματου εξοπλισμού παρακολούθησης των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές καθώς και σε ετήσια δοκιμή επιτήρησης. Η βαθμονόμηση γίνεται με παράλληλες μετρήσεις με τις μεθόδους αναφοράς τουλάχιστον ανά τριετία με ευθύνη του φορέα λειτουργίας.
	Οι περιοδικές μετρήσεις των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και τα ύδατα εκτελούνται ως εξής:
	Με αντιπροσωπευτικό τρόπο
	Η δειγματοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των διοξινών και των φουρανίων, καθώς και οι μετρήσεις με μεθόδους αναφοράς για τη βαθμονόμηση των αυτόματων συστημάτων μετρήσεων, διεξάγονται όπως ορίζουν τα πρότυπα CEN. Εάν δεν υπάρχουν τα πρότυπα CEN, ισχύουν τα πρότυπα ISO, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας.
	ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
	Συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής των δημιουργούμενων απαερίων στη συγκεκριμένη θερμοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχθεί ο συγκεκριμένος κατά περίπτωση εξοπλισμός.
	Έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο θάλαμο καύσης και μετακαύσης του αποτεφρωτήρα.
	Ημερήσια καταγραφή της ποσότητας των αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν.
	Ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού
	Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης τοποθετημένο σε διακριτό σημείο στο χώρο εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων.
	Πρόβλεψη αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων, για 5 τουλάχιστον ημέρες σε θερμοκρασία <= 50C σε κατάλληλους χώρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 146163, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης.
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ:
	Οι τεχνικές μετρήσεων γίνονται ως εξής:
	Με αντιπροσωπευτικό τρόπο
	Η δειγματοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των διοξινών και των φουρανίων, καθώς και οι μετρήσεις με μεθόδους αναφοράς για τη βαθμονόμηση των αυτόματων συστημάτων μετρήσεων, διεξάγονται όπως ορίζουν τα πρότυπα CEN. Εάν δεν υπάρχουν τα πρότυπα CEN, ισχύουν τα πρότυπα ISO, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας. Ως εις ΚΥΑ 36060/1155/2013. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 αποτέφρωση αποβλήτων)
	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
	Εκτελούνται οι κατωτέρω μετρήσεις:
	Συνεχείς μετρήσεις των ακόλουθων ουσιών: ΝΟX, εφόσον έχουν οριστεί οριακές τιμές εκπομπών, CO, ολική σκόνη, TOC, HCL, HF, SO2
	Συνεχείς μετρήσεις των ακόλουθων παραμέτρων λειτουργίας: θερμοκρασία κοντά στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης που επιτρέπει η αρμόδια αρχή, συγκέντρωση οξυγόνου, πίεση, θερμοκρασία και περιεκτικότητα σε υδρατμούς των απαερίων
	Τουλάχιστον δυο μετρήσεις ετησίως των βαρέων μετάλλων και των διοξινών και των φουρανίων, κατά το πρώτο όμως δωδεκάμηνο λειτουργίας, εκτελείται μια μέτρηση τουλάχιστον ανά τρίμηνο
	Ο χρόνος παραμονής καθώς και η ελάχιστη θερμοκρασία και η περιεκτικότητα σε οξυγόνο των απαερίων εξακριβώνονται κατάλληλα, τουλάχιστον μια φορά κατά την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων κα στις δυσμενέστερες προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας.
	Η συνεχής μέτρηση του HF επιτρέπεται να παραλείπεται, εάν χρησιμοποιούνται για το HCL στάδια επεξεργασίας που εξασφαλίζουν ότι δε σημειώνεται υπέρβαση της οριακής τιμής εκπομπών HCL. Στην περίπτωση αυτή, οι εκπομπές HF υπόκεινται σε περιοδικές μετρήσεις σαν αυτές που καθορίζονται στο τρίτο εδάφιο.
	Η συνεχής μέτρηση της περιεκτικότητας σε υδρατμούς δεν είναι απαραίτητη, με την προϋπόθεση ότι το δείγμα απαερίων ξηραίνεται πριν από την ανάλυση των εκπομπών
	Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις των HCL, HF και SO2 στις μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων και ότι απαιτούνται περιοδικές μετρήσεις όπως καθορίζονται στο εδάφιο 3 ή και καθόλου μετρήσεις, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εκπομπές των ρύπων αυτών δεν υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών.
	Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις των ΝΟΧ σε υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας κάτω των 6 τόνων και να απαιτήσει περιοδικές μετρήσεις όπως καθορίζεται στο τρίτο εδάφιο, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει βάσει στοιχείων για την ποιότητα των οικείων αποβλήτων, των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των εκπομπών ότι οι εκπομπές των NOX δεν υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών
	Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να απαιτήσει μια μέτρηση ανά δύο έτη για βαρέα μέταλλα και μια μέτρηση ανά έτος για δοξίνες και φουράνια στις εξής περιπτώσεις:
	Οι εκπομπές που προέρχονται από την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση αποβλήτων είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερες από το 50% των οριακών τιμών εκπομπών
	Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποδείξει ότι με βάση πληροφορίες για την ποιότητα των σχετικών αποβλήτων και την παρακολούθηση των εκπομπών ότι οι εκπομπές είναι σε όλες τις περιπτώσεις σημαντικά χαμηλότερες των οριακών τιμών εκπομπών για τα βαρέα μέταλλα, τις διοξίνες και τα φουράνια.
	Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ανάγονται με τη χρήση των τυπικών συγκεντρώσεων οξυγόνου που αναφέρονται στο μέρος 3 της ΚΥΑ 36060/1155/2013 και με την εφαρμογή του τύπου στο μέρος 7 της ίδιας ΚΥΑ.
	Σε περίπτωση αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης των αποβλήτων σε ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη με οξυγόνο, τα αποτελέσματα των μετρήσεων μπορούν να ανάγονται σε περιεκτικότητα σε οξυγόνο, την οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή ανάλογα με τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες.
	Όταν οι εκπομπές των ρυπαντικών ουσιών μειώνονται με επεξεργασία των απαερίων σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων που επεξεργάζεται επικίνδυνα απόβλητα, η αναγωγή όσον αφορά τις περιεκτικότητες σε οξυγόνο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο γίνεται μόνον εφόσον η μετρούμενη περιεκτικότητα σε οξυγόνο κατά την ίδια περίοδο όπως και για την εξεταζόμενη ρυπαντική ουσία υπερβαίνει τη σχετική τυπική περιεκτικότητα σε οξυγόνο.
	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ
	Συνεχείς μετρήσεις της θερμοκρασίας, του ph και της παροχής
	Δειγματοληπτικές ημερήσιες μετρήσεις των ολικών αιωρούμενων στερεών ή μετρήσεις αντιπροσωπευτικού δείγματος ανάλογου προς τη ροή επί περίοδο 24 h.
	Τουλάχιστον μηνιαίες μετρήσεις, με αντιπροσωπευτικά και ανάλογα με τη ροή δείγματα της απόρριψης εικοσιτετραώρου Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni, και Zn.
	Τουλάχιστον μετρήσεις ανά εξάμηνο των διοξινών και των φουρανίων κατά το πρώτο όμως δωδεκάμηνο λειτουργίας, εκτελείται μια μέτρηση τουλάχιστον ανά τρίμηνο.
	Εάν τα υδατικά απόβλητα καθαρισμού των απαερίων υποβάλλονται σε επιτόπου ομαδική επεξεργασία μαζί με υδατικά απόβλητα από άλλες πηγές της μονάδας, ο φορέας εκμετάλλευσης εκτελεί τις μετρήσεις:
	1) Στη ροή υδατικών αποβλήτων των διεργασιών καθαρισμού των απαερίων, πριν από την είσοδό της στην εγκατάσταση ομαδικής επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων
	2) Στην ή στις ροές υδατικών αποβλήτων από άλλες πηγές, πριν από την είσοδό τους στην εγκατάσταση ομαδικής επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων
	3) Στο σημείο τελικής απόρριψης υδατικών αποβλήτων από τη μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους.
	ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
	Όλες οι οριακές τιμές εκπομπών υπολογίζονται σε θερμοκρασία 273,15 Κ, πίεση 101,3 kPa και αφού διορθωθούν για τους περιεχόμενους στα απαέρια υδρατμούς. Ως εις ΚΥΑ 36060/1155/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ).
	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
	Τα υπολείμματα περιορίζονται στο ελάχιστο όσον αφορά την ποσότητα και τις επιβλαβείς ιδιότητές τους. Τα υπολείμματα ανακυκλώνονται όπου ενδείκνυται, κατευθείαν στη μονάδα ή εκτός αυτής.
	Τα ξηρά υπολείμματα σε μορφή σκόνης, μεταφέρονται και αποθηκεύονται προσωρινά κατά τρόπο ώστε να προλαμβάνεται ο διασκορπισμός τους στο περιβάλλον.
	Πριν επιλεγεί η μέθοδος της τελικής διάθεσης ή ανακύκλωσης των υπολειμμάτων, διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων καθώς και του ρυπογόνου φορτίου των υπολειμμάτων. Οι δοκιμές αυτές καλύπτουν το συνολικό διαλυτό κλάσμα και το διαλυτό κλάσμα βαρέων μετάλλων. Για τη δειγματοληψία χρησιμοποιείται το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 «Χαρακτηρισμός αποβλήτων-Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών-Πλαίσιο για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματοληψίας».
	Η διαχείριση που εφαρμόζεται εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων σε επικίνδυνα και μη επικίνδυνα. Αν η περαιτέρω διαχείριση αφορά διάθεση σε ΧΥΤ λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους ΧΥΤ σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ όπως εκάστοτε ισχύουν.
	2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
	Ο Φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σχετικά με την παράδοση και την παραλαβή αποβλήτων ώστε να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται, όσο είναι εφικτό οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ειδικότερα η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, των οσμών και του θορύβου και οι άμεσοι κίνδυνοι για την υγεία.
	Ο φορέας εκμετάλλευσης πριν δεχθεί τα απόβλητα στη μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων, προσδιορίζει τις ποσότητες κάθε κατηγορίας αποβλήτων, εάν είναι δυνατό σύμφωνα με τον ΕΚΑ (Απόφαση 2000/532/ΕΚ).
	Πριν από την αποδοχή επικίνδυνων αποβλήτων στη μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να συλλέγει τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα απόβλητα προκειμένου να εξακριβώσει αν πληρούνται οι όροι και οι απαιτήσεις της ΑΕΠΟ που αναφέρονται στο άρθρο 39 παρ. 2 της ΚΥΑ 36060/1155/2013. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:
	1) Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής που αναφέρονται στα έντυπα αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
	2) Τη φυσική και στο μέτρο του εφικτού, τη χημική σύσταση των αποβλήτων και όλες τις άλλες αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητά τους για την προβλεπόμενη διεργασία αποτέφρωσης
	3) Στα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, στις ουσίες με τις οποίες δεν μπορούν να αναμιχθούν και στις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά το χειρισμό των αποβλήτων.
	Πριν από την αποδοχή επικίνδυνων αποβλήτων στη μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων πρέπει να τηρούνται από το φορέα εκμετάλλευσης τουλάχιστον οι ακόλουθες διαδικασίες παραλαβής:
	1) Έλεγχος των εντύπων αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
	2) Λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, εκτός εάν δεν ενδείκνυται, κατά το δυνατόν πριν την εκφόρτωση, προκειμένου με τη διεξαγωγή ελέγχων να διαπιστώνεται ότι τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω και να διευκολύνονται οι αρμόδιες αρχές, κατά τη διενέργεια ελέγχων, στον προσδιορισμό του είδους των αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα δείγματα αυτά πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον ένα μήνα μετά την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση των αντίστοιχων αποβλήτων.
	3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Μια εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ στελεχώνεται με το αναγκαίο και εξειδικευμένο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
	ΠΡΟΣΟΧΗ:
	Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης και αποτέφρωσης, θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Η.Π 13588/725/2006.
	Πίνακας Συμμόρφωσης (άρθρο 44 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
	Ο Πίνακας Συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:
	1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
	2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
	3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ», σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
	4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.
	5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή.
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