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ΘΕΜΑ: Ζρευνα αγοράσ με τθ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ προςφορϊν για Τπθρεςίεσ Αποκομιδισ
Μεταφοράσ και διάκεςθσ νοςοκομειακϊν αποβλιτων με CPV: 90524400-0» για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν του Νοςοκομείου για ζνα ζτοσ , ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ: 37.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α» με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ..

ΧΕΣ:
1)Σο με αρ 33 -29/10/2021 ΑΔΑ:6Ρ3Η469079-20Σ πρακτικό Δ (κζμα6) περί εξζταςθσ πρακτικοφ
τεχνικϊν προδιαγραφϊν για Τπθρεςίεσ Αποκομιδισ, Μεταφοράσ και Διάκεςθσ νοςοκομειακϊν
Αποβλιτων CPV: 90524400-0 »
2) Σο με αρικμ. πρωτ. 9858/2-11-2021 Πρωτογενζσ Αίτθμα «για Τπθρεςίεσ Αποκομιδισ Μεταφοράσ και
διάκεςθσ νοςοκομειακϊν αποβλιτων με CPV: 90524400-0».
Παρακαλοφμε όπωσ μασ αποςτείλετε τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε κλειςτό φάκελο ςτο
γραφείο προμθκειϊν ζωσ 10/11/2021 θμζρα Σετάρτθ και 11.30 πμ, για Τπθρεςίεσ Αποκομιδισ
Μεταφοράσ και διάκεςθσ νοςοκομειακϊν αποβλιτων με CPV: 90524400-0» για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν του Νοςοκομείου για ζνα ζτοσ , ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ: κακαρι αξία
29.838,71 € και 37.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α» ( ΚΑΕ 0846).
Οι τιμζσ για τα προςφερόμενα είδθ κα είναι κατϊτερεσ ι ίςεσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν που τθρείται από τθν
Επιτροπι Προμθκειϊν (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και κα αναγράφεται και ο αντίςτοιχοσ κωδικόσ:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩ ΣΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΚΑΣΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΟΠΩ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΗ ΣΩΝ
ΕΙΔΩΝ.

Οι προςφορζσ κατατίκενται για το ςφνολο τθσ Τπθρεςίασ.
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
(CPV 90524400-0)
Ζρευνα αγοράσ με τθ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ προςφορϊν για τθν Ανάδειξθ αναδόχου που κα αναλάβει

το ζργο ςυλλογισ, μεταφοράσ και διαχείριςθσ των επικινδφνων ιατρικϊν αποβλιτων (ΕΑΑΜ), των
Μικτϊν Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΜΕΑ) και των ΑΕΑ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι, ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ.

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΕΠΣΤΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ:

Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑ
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Τπθρεςίεσ αποςτείρωςθσ των Επικίνδυνων
Αποβλιτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν (ΕΑΑΜ)

16.150 Kgr/ζτοσ
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Τπθρεςίεσ ςυλλογισ - μεταφοράσ των
Επικίνδυνων Αποβλιτων Αμιγϊσ
Μολυςματικϊν (ΕΑΑΜ)
Τπθρεςίεσ αποτζφρωςθσ των Μικτϊν
Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΜΕΑ)
Τπθρεςίεσ ςυλλογισ - μεταφοράσ των
Μικτϊν Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΜΕΑ)
Τπθρεςίεσ αποτζφρωςθσ των Άλλων
Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΑΕΑ)
Τπθρεςίεσ ςυλλογισ - μεταφοράσ των Άλλων
Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΑΕΑ)
Ψυκτικόσ Θάλαμοσ προςωρινισ
αποκικευςθσ

16.150 Kgr/ζτοσ
4.000 Kgr/ζτοσ
4.000 Kgr/ζτοσ
100 Kgr/ζτοσ
100 Kgr/ζτοσ
Τφίςταται ςτισ εγκαταςτάςεισ
του ΓΝΠ

Σρόποσ υποβολισ οικονομικισ προςφοράσ:
Η αξιολόγθςθ κα γίνει για κάκε είδοσ αποβλιτων χωριςτά και όχι ςτο ςφνολο. υνεπϊσ, υπάρχει
δυνατότθτα ςυμμετοχισ για τα τρία είδθ αλλά και για ζνα εκ των τριϊν ειδϊν ςυλλογισ, μεταφοράσ και
διακίνθςθσ.
Κάκε οικονομικι προςφορά υποχρεωτικά κα δοκεί ςε: τιμι ανά χιλιόγραμμο ( € / kg ) (πλζον του
αναλογοφντοσ ΦΠΑ) ενιαία για Νοςοκομείο
Για τα ΕΑΑΜ:
Α) να δίνεται το κόςτοσ επεξεργαςίασ ςε €/Kgr χωρίσ ΦΠΑ.
Β) να δίνεται το κόςτοσ ςυλλογισ-μεταφοράσ των ΕΑΑΜ εκτόσ τθσ Τ.Μ. ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ (π.χ. χαρτοκιβωτίων τφπου HOSPITAL BOX ι άλλθ πιςτοποιθμζνθ
ςυςκευαςία) θ οποία και να αναφζρεται.
τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι κρατιςεισ, αλλά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Για τα ΜΕΑ:
Α) να δίνεται το κόςτοσ επεξεργαςίασ ςε €/Kgr χωρίσ ΦΠΑ.
Β) να δίνεται το κόςτοσ ςυλλογισ-μεταφοράσ των MEA εκτόσ τθσ Τ.Μ. ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ και ςυγκεκριμζνα χαρτοκιβωτίου τφπου HOSPITAL BOX κόκκινου
χρϊματοσ.
τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι κρατιςεισ, αλλά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Για τα ΑΕΑ:
Α) να δίνεται το κόςτοσ επεξεργαςίασ ςε €/ Kgr χωρίσ ΦΠΑ.
Β) να δίνεται το κόςτοσ ςυλλογισ-μεταφοράσ των AEA εκτόσ τθσ Τ.Μ. ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ειδικισ ςυςκευαςίασ (μπιτόνια) ι άλλθ πιςτοποιθμζνθ ςυςκευαςία θ οποία και να αναφζρεται
(μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ 20lt)
τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι κρατιςεισ, αλλά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Η Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ υποψθφίουσ, ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν
τεκμθρίωςθ του κανονικοφ ι μθ, των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι, υποχρεοφνται να
παρζχουν αυτά.
Επίςθσ να λθφκεί υπόψθ θ διάταξθ του άρκρου 52 Π.Δ.60/2007 για αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ
(άρκρο 55 οδθγίασ 2004/18/ΕΚ).
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η αποδοχι των διαγωνιηομζνων ςτον παρόντα διαγωνιςμό κα γίνει, εφόςον και μόνο ικανοποιοφνται
όλα τα παρακάτω κριτιρια αποδοχισ και ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 146163/2012 και όπωσ αυτι
τροποποιείται με τθν ΚΤΑ 62952/5384/2016 και τθν ΚΤΑ 41848/1848 ΦΕΚ 3649Β/2017.
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Α.1.Σα απόβλθτα κα μεταφορτϊνονται από υπάλλθλο τθσ Αναδόχου εταιρείασ, αφοφ ηυγίηονται από
ηυγό τθσ αναδόχου εταιρείασ παρουςία αρμοδίου υπαλλιλου του Νοςοκομείου, ςε κατάλλθλο όχθμα
μεταφοράσ για τθ μεταφορά τουσ προσ διάκεςθ εκτόσ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ.
Α.2.Ο ψυκτικόσ κάλαμοσ κα κακαρίηεται και απολυμαίνεται ςε κάκε παραλαβι αποβλιτων από τον
υπάλλθλο τθσ Αναδόχου εταιρείασ.
Α.3. υχνότθτα φόρτωςθσ κάκε πζντε (5) θμζρεσ ι και ςυχνότερα ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ μονάδασ
(ςτθν περίπτωςθ που μία εκ των θμερϊν είναι επίςθμθ αργία, τότε θ αποκομιδι πραγματοποιείται
μετά από ςυνεννόθςθ με τον Τπεφκυνο τθσ Τ.Μ.) ι και ςυχνότερα ανάλογα με τθν χωρθτικότθτα του
ψυγείου, ςτθ διάρκεια του πρωινοφ ωραρίου (7.00-15.00) και πλθν των επιςιμων αργιϊν. ε
περίπτωςθ ανάγκθσ, κα ηθτθκεί εγγράφωσ από τθν Τπθρεςία θ κατ’ εξαίρεςθ αποκομιδι των
αποβλιτων.
Α.4. Σο προςωπικό ςυλλογισ-μεταφοράσ τθσ αναδόχου εταιρείασ, κα φζρει κατάλλθλθ προςτατευτικι
ζνδυςθ, με επιβάρυνςθ του αναδόχου. Απαραίτθτοσ για τισ εργαςίεσ εμβολιαςμόσ του προςωπικοφ
του αναδόχου κα βαρφνει τον ίδιο. Κάκε παράλειψθ τζτοιου είδουσ που εκκζτει το προςωπικό του
αναδόχου ςε κίνδυνο, βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο.
Α.5. ε περίπτωςθ ατυχιματοσ (διαςπορά) κατά τθ ςυλλογι-μεταφορά, ο ανάδοχοσ κα διακζτει και κα
προςκομίςει ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ και για το ςκοπό αυτό κα διακζτει και τον απαραίτθτο
εξοπλιςμό.
Β. ΤΛΛΟΓΗ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΕΑΑΜ)
Απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και τα απαιτοφμενα
από τθ ςχετικι ιςχφουςα νομοκεςία δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ
μεταφοράσ των ΕΑΑΜ που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ωσ μζλοσ Κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ
Εταιρειϊν:
B.1. Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι-μεταφορά Επικίνδυνων Απόβλθτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν
(ΕΑΑΜ) ςε ιςχφ, που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τισ περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των

οποίων κα εκτελεςτεί το ζργο. Η άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με
τθν ΚΤΑ 146163/2012 και όπωσ αυτι τροποποιείται με τθν ΚΤΑ 62952/5384/2016 .
B.2.Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του
νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΑΜ ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι δζχεται να εκτελζςει το
ζργο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΑΜ που παράγονται ςτθν Τγειονομικι Μονάδα και ότι διακζτει το
απαιτοφμενο εκπαιδευμζνο προςωπικό για να εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΑΜ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΤΑ146163/1537/2012 και όπωσ αυτι τροποποιείται
με τθν ΚΤΑ 62952/5384/2016.
B.3.Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του
νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΑΜ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι όλα τα οχιματα-ψυγεία
μεταφοράσ που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηει θ νομοκεςία και κα διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ ADR,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Προεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 όπωσ τροποποιικθκε από τισ
διατάξεισ τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ 19403/1388/08/2008 και ιςχφει, εφόςον απαιτείται.
Επίςθσ, να δθλϊνεται ότι όλοι οι οδθγοί που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR αντίςτοιχου
των μεταφερόμενων υλικϊν και ότι κάκε ςχετικι παρζκκλιςθ κα βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον
ίδιο. Να καταγραφοφν αναλυτικά και ςυγκεκριμζνα, οι οδθγοί και τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν
για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να υποβλθκοφν οι πιςτοποιιςεισ ADR για τουσ
ςυγκεκριμζνουσ οδθγοφσ και τα ςυγκεκριμζνα οχιματα. Επίςθσ, να δεςμευτεί ο ανάδοχοσ ότι ςε
περίπτωςθ χριςθσ άλλων οδθγϊν ι/και άλλων οχθμάτων για οποιοδιποτε λόγο, κα παράςχει τισ
πρόςκετεσ πιςτοποιιςεισ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
B.4.Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ιατρικϊν αποβλιτων
μολυςματικοφ χαρακτιρα ότι δζχεται προσ επεξεργαςία τα ΕΑΑΜ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία μεταφοράσ τουσ.
B.5. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νόμιμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΑΜ ςε ιςχφ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.γ)2. του άρκρου 57 του Ν.4042/2012. το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο να
προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ που καλφπτονται, τα χαρακτθριςτικά επικινδυνότθτασ των
προσ διαχείριςθ αποβλιτων και το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Επίςθσ, να αναγράφεται ότι θ
κάλυψθ αφορά ςε ηθμίεσ προσ τρίτουσ και τθν επαναφορά του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ
κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ.
B.6. φμβαςθ του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕAAM με πιςτοποιθμζνο φμβουλο
Αςφαλείασ για τθν Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑΜΕΕ) ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ
Γ1/20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495/Β/2015).
B.7.Άδεια κυκλοφορίασ των φορτθγϊν ΙΧ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν ΤΑ 11383/840/2007
«Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ φορτθγϊν ιδιωτικισ χριςθσ ςε κατόχουσ άδειασ ςυλλογισ-μεταφοράσ
επικίνδυνων αποβλιτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΤΑ
Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β ́ 948). Σα οχιματα αυτά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2.4.1 του παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΤΑ 146163/1537/2012.
Να καταγραφοφν αναλυτικά και ςυγκεκριμζνα, τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ
του ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να υποβλθκοφν οι άδειεσ κυκλοφορίασ για τα ςυγκεκριμζνα
οχιματα. Επίςθσ, να δεςμευτεί ο ανάδοχοσ ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ άλλων οχθμάτων για οποιοδιποτε
λόγο, κα παράςχει τισ πρόςκετεσ άδειεσ κυκλοφορίασ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
B.8.Πιςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR (αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν),
των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και το αποδεικτικό για τθ ςχζςθ
των οδθγϊν με τθν εταιρεία (αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου).

B.9.Όλα τα ανωτζρω ζγγραφα να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΤΑ 146163/1537/2012 και
τα παρατιματα τθσ κακϊσ και ςε κάκε άλλθ διάταξθ για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων, όπωσ
ιςχφουν ςιμερα.
B.10.ε περίπτωςθ που απαιτθκεί για τθ μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτόσ Τγειονομικισ Μονάδασ
οποιαδιποτε δευτερογενισ ςυςκευαςία (πλαςτικόσ κάδοσ, κυτία hospital box κλπ) (ωσ πρωτογενισ
νοείται ο κίτρινοσ ςάκοσ προκειμζνου να ακολουκιςει αποςτείρωςθ ι ο κόκκινοσ ςάκοσ προκειμζνου
να ακολουκιςει αποτζφρωςθ), το κόςτοσ τθσ κα βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, που υποχρεοφται
να τθν παράςχει δωρεάν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν κατάλλθλθ ποςότθτα. Οι περιζκτεσ αυτοί κα
πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν ΚΤΑ 146163/1537/2012, ςτο Παράρτθμα
Ι, ςτθν παράγραφο 1.2 (τροποποιείται με τθν και όπωσ αυτι τροποποιείται με τθν ΚΤΑ
62952/5384/2016 ςτισ παρ.1.2.1, 1.2.3 και 1.2.4).
B.11.Να υποβλθκοφν οι ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ καταλλθλότθτασ για κάκε είδοσ περιζκτθ που κα
παραςχεκεί.
B.12. χζδιο διαχείριςθσ ζκτακτων καταςτάςεων το οποίο κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων
εντόσ και εκτόσ τθσ υγειονομικισ μονάδασ όπωσ και κατά τθν διάρκεια τθσ μεταφοράσ των επικίνδυνων
απορριμμάτων προσ τελικι επεξεργαςία (διαρροζσ υλικϊν ςτο περιβάλλον, ατυχιματα προςωπικοφ,
κ.λπ.
Γ.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΛΛΟΓΗ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ
Γ.1. Για τθ ςυςκευαςία τουσ κα εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου που
ιςχφουν για τα επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ εξισ απαιτιςεισ: τθσ
Ευρωπαϊκισ υμφωνίασ για τισ Οδικζσ μεταφορζσ (Accord European relative au transport international
des merchandises Dangereuses par Route –ADR), του Διεκνοφσ Κϊδικα Θαλαςςίων Μεταφορϊν
(International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του
Κανονιςμοφ για τισ διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), τθσ
Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αερομεταφορϊν (International Air Transport Association-IATA) και του Διεκνοφσ
Οργανιςμοφ Πολιτικισ Αεροπορίασ (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο
μεταφοράσ και όπου απαιτείται. Προχπόκεςθ τθσ αςφαλοφσ ςυςκευαςίασ αποτελεί θ ταξινόμθςθ των
αποβλιτων ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, και κλάςθ και αρικμό UN.
Οι ςυςκευαςίεσ κα φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ του επικινδφνου για τθν εφκολθ αναγνϊριςθ τθσ
επικινδυνότθτάσ τουσ.
Γ.2. φμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΤΑ 146163/12 τα απόβλθτα που μεταφζρονται και
επεξεργάηονται εκτόσ ΤΜ, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από ζγγραφο ζντυπο αναγνϊριςθσ, το οποίο κα
περιζχει τουλάχιςτον τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο προτεινόμενο υπόδειγμα (παρ. 6.2 τθσ
ΚΤΑ το οποίο τροποποιείτα ι με τθν και όπωσ αυτι τροποποιείται με τθν ΚΤΑ 62952/5384/2016).
Σο ςυνοδευτικό αυτό ζγγραφο κα παράγεται ςε τζςςερα (4) αντίγραφα (ζνα (1) για τθν παραγωγό ΤΜ,
ζνα (1) για το μεταφορζα, ζνα (1) για τθ μονάδα επεξεργαςίασ, ζνα (1) για τθν οικεία Περιφζρεια και
υποχρεωτικά κα αρχειοκετείται, ωσ αποδεικτικό τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. Σο ζντυπο αυτό κα
αποτελεί παράλλθλα βεβαίωςθ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων των ΤΜ και θ ζκδοςι του κα
βαρφνει τον Ανάδοχο.
Δ. EΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΕΑΑΜ
Απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά
δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΕΑΑΜ, που κα υποβάλλει
προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ–
μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ.
Δ.1. Για επεξεργαςία των ΕΑΑΜ με τθ μζκοδο τθσ αποςτείρωςθσ:

Δ.1.1. Άδεια λειτουργίασ μονάδασ επεξεργαςίασ EAAM με τθ μζκοδο τθσ αποςτείρωςθσ ςε ιςχφ.
Δ.1.2. Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων ςε ιςχφ.
Δ.1.3. Τπεφκυνθ διλωςθ που να δθλϊνεται ότι ο ανάδοχοσ κα επιλθφκεί τθσ διαχείριςθσ του
τελικοφ προϊόντοσ, ότι με δικι του ευκφνθ κα μεταφζρει το τελικό προϊόν ςτον πλθςιζςτερα ΧΤΣΑ ι
ςε άλλο χϊρο, όπου κα επιτρζπεται θ διάκεςθ του και ότι ςε κάκε περίπτωςθ, θ μεταφορά και θ
τελικι διάκεςθ των επεξεργαςμζνων ΕΑΑΜ κα γίνεται βάςει τθσ ΚΤΑ 146163/1537/2012 όπωσ ιςχφει
ςιμερα.
Δ.1.4. Βεβαίωςθ τελικοφ αποδζκτθ (ΧΤΣΑ), ότι αποδζχεται τα αποςτειρωμζνα απόβλθτα προσ
διάκεςθ ςτο ΧΤΣΑ.
Δ.1.5. Προςόντα ςτελζχωςθσ του αναγκαίου και εξειδικευμζνου επιςτθμονικοφ, διοικθτικοφ, τεχνικοφ,
βοθκθτικοφ προςωπικοφ που κα λειτουργεί τθν μονάδασ επεξεργαςίασ αποςτείρωςθσ, ϊςτε αυτι να
λειτουργεί με τουσ πλζον ςφγχρονουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ. Σο ςφνολο του
προςωπικοφ τθσ μονάδασ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα ειδικευμζνο, εκπαιδευμζνο και νομίμωσ
αςφαλιςμζνο.
Δ.1.6. Οι διαδικαςίεσ αποςτείρωςθσ να ακολουκοφν τα προβλεπόμενα ςτο πρότυπο του ΕΛΟΣ αρ.
12740/00 (ο ανάδοχοσ να διακζτει πιςτοποιθτικό του ΕΛΟΣ).
Δ.1.7. Να πραγματοποιείται ζλεγχοσ με τθ χριςθ κατάλλθλων δεικτϊν (χθμικϊν και βιολογικϊν)
τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ που εφαρμόηεται (πρότυπα ΕΛΟΣ, ςειρά ΕΝ866, όπωσ αυτά
αντικαταςτάκθκαν από τα πρότυπα ΕΝ11138), για κάκε φορτίο (ποςότθτα) που υπόκειται ςτθ
διαδικαςία αυτι.
Δ.1.8. Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου ςφμφωνα με τθν οποία θ επεξεργαςία των
ΕΑΑΜ γίνεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ΚΤΑ146163/1537/2012 (Παρ. 4.3) όπωσ ιςχφει.
Δ.2. Για επεξεργαςία των ΕΑΑΜ με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ:
Απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά
δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΜΕΑ, που κα υποβάλλει
προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ–
μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ.
Δ.2.1. Άδεια λειτουργίασ μονάδασ επεξεργαςίασ EAAM με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ ςε ιςχφ.
Δ.2.2. Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων ςε ιςχφ.
Δ.2.3. Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου ςφμφωνα με τθν οποία θ επεξεργαςία των
ΕΑΑΜ γίνεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ΚΤΑ146163/1537/2012 (Παρ. 4.2) όπωσ ιςχφει.
Ε. ΤΛΛΟΓΗ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ & ΑΕΑ)
Απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και τα απαιτοφμενα
από τθ ςχετικι ιςχφουςα νομοκεςία δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ
μεταφοράσ των ΕΑΑΜ που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ωσ μζλοσ Κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ
Εταιρειϊν:
Ε.1. Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι-μεταφορά Μικτϊν Επικίνδυνων Απόβλθτων (ΜΕΑ) & ΑΕΑ ςε
ιςχφ, που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τισ περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των οποίων κα
εκτελεςτεί το ζργο. Η άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ
146163/2012 όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Ε.2.Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του
νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΜΕΑ & ΑΕΑ ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι δζχεται να
εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΜΕΑ & ΑΕΑ που παράγονται ςτθν Τγειονομικι Μονάδα και ότι
διακζτει το απαιτοφμενο εκπαιδευμζνο προςωπικό για να εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΜΕΑ &
ΑΕΑ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΤΑ146163/1537/2012.

Ε.3.Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του
νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΜΕΑ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι όλα τα οχιματα-ψυγεία
μεταφοράσ που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηει θ νομοκεςία και κα διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ ADR,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Προεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 όπωσ τροποποιικθκε από τισ
διατάξεισ τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ 19403/1388/08/2008 και ιςχφει, εφόςον απαιτείται.
Επίςθσ, να δθλϊνεται ότι όλοι οι οδθγοί που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR αντίςτοιχου
των μεταφερόμενων υλικϊν και ότι κάκε ςχετικι παρζκκλιςθ κα βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον
ίδιο. Να καταγραφοφν αναλυτικά και ςυγκεκριμζνα, οι οδθγοί και τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν
για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να υποβλθκοφν οι πιςτοποιιςεισ ADR για τουσ
ςυγκεκριμζνουσ οδθγοφσ και τα ςυγκεκριμζνα οχιματα. Επίςθσ, να δεςμευτεί ο ανάδοχοσ ότι ςε
περίπτωςθ χριςθσ άλλων οδθγϊν ι/και άλλων οχθμάτων για οποιοδιποτε λόγο, κα παράςχει τισ
πρόςκετεσ πιςτοποιιςεισ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
Ε.4.Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ιατρικϊν αποβλιτων
μολυςματικοφ χαρακτιρα ότι δζχεται προσ επεξεργαςία τα ΜΕΑ & ΑΕΑ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία μεταφοράσ τουσ.
Ε.5. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νόμιμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΜΕΑ & ΑΕΑ ςε ιςχφ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.γ)2. του άρκρου 57 του Ν.4042/2012. το αςφαλιςτιριο
ςυμβόλαιο να προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ που καλφπτονται, τα χαρακτθριςτικά
επικινδυνότθτασ των προσ διαχείριςθ αποβλιτων και το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Επίςθσ, να
αναγράφεται ότι θ κάλυψθ αφορά ςε ηθμίεσ προσ τρίτουσ και τθν επαναφορά του περιβάλλοντοσ ςτθν
πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ.
Ε.6. φμβαςθ του νόμιμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΜΕΑ & ΑΕΑ με πιςτοποιθμζνο φμβουλο
Αςφαλείασ για τθν Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑΜΕΕ) ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 64834/ 5491
/ 2000 (ΦΕΚ 1350/B').
Ε.7.Άδεια κυκλοφορίασ των φορτθγϊν ΙΧ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν ΤΑ 11383/840/2007
«Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ φορτθγϊν ιδιωτικισ χριςθσ ςε κατόχουσ άδειασ ςυλλογισ-μεταφοράσ
επικίνδυνων αποβλιτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΤΑ
Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β ́ 948). Σα οχιματα αυτά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2.4.1 του παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΤΑ 146163/1537/2012.
Να καταγραφοφν αναλυτικά και ςυγκεκριμζνα, τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ
του ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να υποβλθκοφν οι άδειεσ κυκλοφορίασ για τα ςυγκεκριμζνα
οχιματα. Επίςθσ, να δεςμευτεί ο ανάδοχοσ ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ άλλων οχθμάτων για οποιοδιποτε
λόγο, κα παράςχει τισ πρόςκετεσ άδειεσ κυκλοφορίασ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
Ε.8.Πιςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR (αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν),
των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και το αποδεικτικό για τθ ςχζςθ
των οδθγϊν με τθν εταιρεία (αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου).
Ε.9.Όλα τα ανωτζρω ζγγραφα να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΤΑ 146163/1537/2012 και
τα παρατιματα τθσ κακϊσ και ςε κάκε άλλθ διάταξθ για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων, όπωσ
ιςχφουν ςιμερα.
Ε.10. Όλοι οι περιζκτεσ ΜΕΑ κα είναι κόκκινου χρϊματοσ, πιςτοποιθμζνοι και κα παρζχονται δωρεάν
ςτθν απαιτοφμενθ ποςότθτα αποκλειςτικά και μόνο από τον Ανάδοχο. Να υποβλθκοφν οι ανάλογεσ
πιςτοποιιςεισ καταλλθλότθτασ για κάκε είδοσ περιζκτθ που κα παραςχεκεί.
Ε.11. Σα ςτερεά ΜΕΑ κα τοποκετοφνται ςε χάρτινα κυτία και εν ςυνεχεία ςε δεφτερεσ ςακοφλεσ
κόκκινου χρϊματοσ οι οποίεσ και κα ςφραγίηονται με κλείςτρα για αποφυγι διαρροϊν παρ. 1.2.2 ΚΤΑ
146163/1537/2012) όπωσ ιςχφει.

Ε.12. Οι ςυςκευαςίεσ για τθ ςυλλογι των ΑΕΑ κα είναι μπιτόνια των 10 ι 20lt ι άλλθ πιςτοποιθμζνθ
ςυςκευαςία ίδιασ χωρθτικότθτασ και ςφμφωνα με τθν παρ. 1.2.3 ΚΤΑ 146163/1537/2012).
Ε.13. χζδιο διαχείριςθσ ζκτακτων καταςτάςεων το οποίο κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων
εντόσ και εκτόσ τθσ υγειονομικισ μονάδασ όπωσ και κατά τθν διάρκεια τθσ μεταφοράσ των επικίνδυνων
απορριμμάτων προσ τελικι επεξεργαςία (διαρροζσ υλικϊν ςτο περιβάλλον, ατυχιματα προςωπικοφ,
κ.λπ.
Σ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΛΛΟΓΗ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΕΑ & ΑΕΑ
Σ.1. Για τθ ςυςκευαςία τουσ κα εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου που
ιςχφουν για τα επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ εξισ απαιτιςεισ: τθσ
Ευρωπαϊκισ υμφωνίασ για τισ Οδικζσ μεταφορζσ (Accord European relative au transport international
des merchandises Dangereuses par Route –ADR), του Διεκνοφσ Κϊδικα Θαλαςςίων Μεταφορϊν
(International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του
Κανονιςμοφ για τισ διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), τθσ
Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αερομεταφορϊν (International Air Transport Association-IATA) και του Διεκνοφσ
Οργανιςμοφ Πολιτικισ Αεροπορίασ (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο
μεταφοράσ και όπου απαιτείται. Προχπόκεςθ τθσ αςφαλοφσ ςυςκευαςίασ αποτελεί θ ταξινόμθςθ των
αποβλιτων ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, και κλάςθ και αρικμό UN.
Οι ςυςκευαςίεσ κα φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ του επικινδφνου για τθν εφκολθ αναγνϊριςθ τθσ
επικινδυνότθτάσ τουσ.
Γ.2. φμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΤΑ 146163/2012 τα απόβλθτα που μεταφζρονται και
επεξεργάηονται εκτόσ ΤΜ, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από ζγγραφο ζντυπο αναγνϊριςθσ, το οποίο κα
περιζχει τουλάχιςτον τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο προτεινόμενο υπόδειγμα (παρ. 6.2 τθσ
ΚΤΑ και όπωσ αυτι τροποποιείται με τθν ΚΤΑ 62952/5384/2016). Σο ςυνοδευτικό αυτό ζγγραφο κα
παράγεται ςε τζςςερα (4) αντίγραφα (ζνα (1) για τθν παραγωγό ΤΜ, ζνα (1) για το μεταφορζα, ζνα (1)
για τθ μονάδα επεξεργαςίασ, ζνα (1) για τθν οικεία Περιφζρεια και υποχρεωτικά κα αρχειοκετείται,
ωσ αποδεικτικό τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. Σο ζντυπο αυτό κα αποτελεί παράλλθλα βεβαίωςθ
για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων των ΤΜ και θ ζκδοςι του κα βαρφνει τον Ανάδοχο.
Ζ. EΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΜΕΑ & ΑΕΑ
Απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά
δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΜΕΑ & ΑΕΑ, που κα
υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία
ςυλλογισ–μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΜΕΑ & ΑΕΑ.
Δ.2.1. Άδεια λειτουργίασ μονάδασ επεξεργαςίασ ΜΕΑ & ΑΕΑ με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ ςε ιςχφ.
Δ.2.2. Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων ςε ιςχφ.
Δ.2.3. Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου ςφμφωνα με τθν οποία θ επεξεργαςία των ΜΕΑ
γίνεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ΚΤΑ146163/1537/2012 (Παρ. 4.2) όπωσ ιςχφει.

Οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ καλοφνται να κατακζςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ τα
εξθσ δικαιολογθτικά:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ-ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Α)
1 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ
και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ
πριν από τθν υποβολι του.
2 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον
αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ),
αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι
του.
3 τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και
μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ
νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. Οι αλλοδαποί οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ,
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου.

Β)

απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι
προχποκζςεισ.
Σο εν λόγω πιςτοποιθτικό γίνεται αποδεκτό εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ και τρεισ μινεσ πριν από τθν
υποβολι του. Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το
πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςι είναι μζλοσ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι
δικαςτικισ αρχισ είναι:
•
Φυςικά πρόςωπα
•
Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε και Ε.Ε
•
Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε

Διαχειριςτζσ ΙΚΕ
•
Πρόεδροσ ,Διευκφνων φμβουλοσ και μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου για Α.Ε
•
Μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου του υνεταιριςμοφ

ε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποι του.
Εάν δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ θ περίοδοσ αποκλειςμοφ, αυτι ανζρχεται
ςε (5) πζντε ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.

Γ)
1. Για τθν καταβολι φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο.
2. Για τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν
αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι
υποχρεϊςεισ του φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν κφρια και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ).
3. Τπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
Σα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα –προςωρινό ανάδοχο και
ςτθν περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα -μζλοσ τθσ.
Σα εν λόγω πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ. ε περίπτωςθ
που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ ςε αυτά, ιςχφουν εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ
πριν τθν υποβολι τουσ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,

ςυμπεριλαμβανομζνων , κατά περίπτωςθ των δεδουλευμζνων τόκων ι προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.

Δ)
1. Για τθν μθ παραβίαςθ των διατάξεων του εργατικοφ δικαίου ςφμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο εδάφιο γ τθσ παρ 2 του άρκρου 73 του ν.4412/2106, και μζχρι να καταςτεί
εφικτι από τον ΕΠΕ θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 80 του ν.4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να
προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του ότι δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ
του οικονομικοφ φορζα οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ γ
τθσ παρ 2 του άρκρου 73 του ν.4412/2016, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΕΠΕ
ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ αυτοφ.
2. για τθ μθ ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ 2 του άρκρου
18 του Ν. 4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει υπεφκυνθ
διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του, ότι δεν ζχει ακετιςει τισ ωσ άνω υποχρεϊςεισ που
προβλζπονται από το άρκ 18 παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τισ περιπτϊςεισ εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ
προςκομίηει πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ αρχι. Εάν δεν
εκδίδεται τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό
δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του νόμιμου εκπροςϊπου του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο
πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου οι εξισ λόγοι αποκλειςμοφ α) ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ςυνάψει
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ και β) δεν ζχει επιδείξει
ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι
άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Τ

ΠΑΠΠΑ ΒΑΙΛΕΙΟ

