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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2021 
 

του συνοπτικού διαγωνισμού για «Υπηρεσίες διαχείρισης μολυσματικών ιατρικών 

αποβλήτων» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ 

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ), (CPV: 90524100-7), συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 15.000,00 με το Φ.Π.Α. 24% ή € 12.096,77 πλέον ΦΠΑ, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής. 
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Αντικείμενο του διαγωνισμού – συνοπτικά στοιχεία 

Είδος διαγωνισμού:  Συνοπτικός διαγωνισμός  

Κριτήριο κατακύρωσης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής  

Χρόνος διενέργειας:  Ημερομηνία: 13-10-2021 

 Ημέρα: Τετάρτη 

 Ώρα: 11:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας:  Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, Τ.Κ. 34003, Κύμη  

Περιγραφή έργου:  Ανάδειξη αναδόχου για «Υπηρεσίες διαχείρισης 
μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων» για τις 
ανάγκες του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ– 
Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ) 

Κωδικός CPV:  90524100-7 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  € 15.000,00 με το Φ.Π.Α. 24%, € 12.096,77 πλέον 
Φ.Π.Α.  

Χρόνος διάρκειας της 
σύμβασης: 

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της (με δυνατότητα 
παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος) 

Κρατήσεις επί της τιμής:  Οι τιμές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

Εγγύηση συμμετοχής: Απαιτείται (2% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης) 

Εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης: 

Δεν απαιτείται 

 

Το Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ) έχοντας υπόψη:  
 
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του άρθρου 43 του ν.4605/2019 (Α΄52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 
2016 σχετικά με τη προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που 
δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 
αποκάλυψη του (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, 

3. του ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α΄/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία», 

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 
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7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 11. του π.δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση 
διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

10. του π.δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

11. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων», 

12. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 

 Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:  

1.Τη με αριθμό 22/15-09-2021, Θέμα 35ο, (ΑΔΑ: 6Ο0Υ46904Θ-1ΚΚ) απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν. 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ που αφορά στην «Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν.–
Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ». 

2. Την υπ΄αρίθμ.332/27-09-2021 απόφαση της Αναπληρώτριας Διοικήτριας για «Έγκριση 
απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης» (ΑΔΑ: 9ΔΝΛ46904Θ-Λ60). 

3. Την αρ. πρωτ.7850/27-09-2021 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, ΚΑΕ 0846 
(ΑΔΑ: Ψ4ΜΧ46904Θ-ΞΥΣ). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για 
υπηρεσίες διαχείρισης μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
- Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ), 
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού € 12.096,77 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή € 15.000,00 με 
ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής.  
 

1. Τόπος – χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 
 

Τόπος υποβολής 
προσφορών 

Ημερομηνία 
υποβολής 

προσφορών 

Τόπος διενέργειας 
διαγωνισμού 

Ημερομηνία 
διενέργειας 
διαγωνισμού 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 
(Γραφείο Πρωτοκόλλου) 

12-10-2021 
Ώρα: 14:00 μ.μ. 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 
(Γραφείο Προμηθειών) 

13-10-2021 
Ώρα: 11:00 π.μ. 

 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
απορρίπτονται.  
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2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή 
αλλοδαπά, ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης.  
3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
Μέρος Α΄: Γενικοί όροι  
Μέρος Β΄: Αντικείμενο – περιγραφή έργου  
Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 
Παράρτημα ΙΙ: Σχέδιο σύμβασης 
Παράρτημα ΙΙΙ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
4. Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και 
συγκεκριμένα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – 
Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ & στην ιστοσελίδα 
του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης. 
 
Μέρος Α΄: Γενικοί όροι  
A.1. Ορισμοί και γενικές πληροφορίες  
Άρθρο 1. Αντικείμενο της διακήρυξης  

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες διαχείρισης 
μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων (CPV: 90524100-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν. 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΥΜΗΣ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού € 12.096,77 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 
€ 15.000,00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την υπό ανάθεση υπηρεσία ορίζονται 
στο Μέρος Β΄ της παρούσας διακήρυξης.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0846 του προϋπολογισμού του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ.  
Άρθρο 2. Ορισμοί  
Αναθέτουσα αρχή  
Αναθέτουσα αρχή είναι το Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης, που εδρεύει στην Κύμη Ευβοίας και το οποίο 
προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό.  
Υπηρεσία διενέργειας διαγωνισμού  
Αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία είναι η οικονομική και πιο συγκεκριμένα 
το γραφείο προμηθειών.  
Αρμόδιοι υπηρεσίας διενέργειας  
Αρμόδια είναι η υπάλληλος του γραφείου προμηθειών κα Μαρία Χουλιαρά, που παρέχει 
σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2222350153, e-mail: 
promitheies@gnkymis.gr), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:30 με 14:30.  
Διακήρυξη  
Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α΄: Γενικοί όροι, το Μέρος Β΄: 
Αντικείμενο – περιγραφή έργου (Τεχνικές Προδιαγραφές)  
Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα εγγυητικής συμμετοχής, Παράρτημα ΙΙ: Σχέδιο σύμβασης, Παράρτημα 
IΙΙ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
Έργο 
Η παροχή Υπηρεσιών διαχείρισης μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων, CPV: 90524100-7 για τις 
ανάγκες του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ). 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού  
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο είναι 
η τριμελής επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού αυτού 
διαγωνισμού που συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Αναπληρωτή 
Διοικητή του Γ.Ν.–Κ.Υ. Κύμης. Το συλλογικό αυτό όργανο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.  
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
mailto:promitheies@gnkymis.
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Προσφέρων  
Ως προσφέρων θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που 
συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την 
αναθέτουσα αρχή.  
Εκπρόσωπος  
Εκπρόσωπος του προσφέροντα θεωρείται ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που 
αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων ως εκπρόσωπος θεωρείται το πρόσωπο που είναι 
εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.  
Αντίκλητος  
Αντίκλητος θεωρείται το πρόσωπο το οποίο ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 
αναθέτουσας αρχής με τον προσφέροντα.  
Ανάδοχος  
Ως ανάδοχος ορίζεται ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα 
διακήρυξη.  
Σύμβαση  
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου η οποία καταρτίζεται 
στην ελληνική γλώσσα μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Τόσο η σύμβαση όσο και η 
παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς καθώς και τα 
δικαιολογητικά και οι προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι 
υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.  
Συμβατικά τεύχη  
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου και όλα τα τεύχη 
που τη συνοδεύουν, τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη σύμβαση, 
β) τη διακήρυξη γ) την οικονομική προσφορά του αναδόχου και δ) την τεχνική προσφορά του 
αναδόχου  
Προϋπολογισμός  
Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 
προκηρυσσόμενου έργου.  
Συμβατικό Τίμημα  
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  
Άρθρο 3. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής  
Αναθέτουσα αρχή είναι το Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ 
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ). 
Διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Κύμη Ευβοίας  
Τηλέφωνο: 2222350153 (Τμήμα Προμηθειών)  
e-mail: promitheies@gnkymis.gr  
Πληροφορίες: κα Μαρία Χουλιαρά 
A.2. Νομικό πλαίσιο και γενικές αρχές  
Άρθρο 4. Ισχύουσα νομοθεσία  
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της 
αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του.  
Άρθρο 5. Ενστάσεις  
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 
127 του Ν.4412/2016, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), οι 
οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Ειδικότερα:  
1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η 
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ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ 
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 
αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
Άρθρο 6. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού – παροχή διευκρινίσεων  
Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τη διακήρυξη ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια 
http://et.diavgeia.gov.gr.   
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.  
Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) θα γίνονται εγγράφως, καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.  
Άρθρο 7. Χρόνος – τόπος υποβολής προσφορών  
Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 14:00 το μεσημέρι στην έδρα της αναθέτουσας αρχής (Κύμη Ευβοίας) και 
συγκεκριμένα στο γραφείο του πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται αλλά απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.  
Άρθρο 8. Χρόνος – τόπος διενέργειας διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμηθειών της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του 
Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, στην περιοχή Κύμη Ευβοίας την 13η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00 π.μ.. 
Άρθρο 9. Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση 
έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με 
το νόμο 2513/1997, ή προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της 
παρούσας.  
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της προσφοράς τους. Όμως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της διοίκησης του 
νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης.  
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα 
οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι 
υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή 
τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους προσκομίζοντας 
ανάλογο πιστοποιητικό.  
Άρθρο 10. Εγγυήσεις  
Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ποσού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς 
το ΦΠΑ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η εγγύηση συμμετοχής, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
παράρτημα Ι, επιστρέφεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από την 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν από  τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν από την λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 
ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
Άρθρο 11. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός 
φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 
9 του ίδιου άρθρου.  
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής. Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό 
Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των  
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του 
οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του 7 παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό  
εκπροσώπησής του κατά τον 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. Το ΕΕΕΣ 
φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο 
ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το  
Άρθρο 10 αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
Το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ, έχει αναρτηθεί ξεχωριστά σε μορφή αρχείων .pdf και σε μορφή 
αρχείωνxml στην ηλεκτρονική σελίδα της 5ης ΥΠΕ και συγκεκριμένα στη διαδρομή: 
http://civil.dypethessaly.gr/hospitals  -  Προμήθειες εκτός Π.Π.Υ.Υ. - φορέας: Γενικό 
Νοσοκομείο Κύμης. 
Άρθρο 12. Τρόπος υποβολής  προσφορών 
Η προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, 

διορθώσεις κ.λ.π. O φάκελος προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένος και θα αναφέρονται οι 

εξής ενδείξεις: 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

http://civil.dypethessaly.gr/hospitals%20–%20Προμήθειες%20εκτός%20Π.Π.Υ.Υ
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- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
- Ο αριθμός της διακήρυξης. 
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
- Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη 
του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία. Ο φάκελος που, είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη 
ημερομηνία, είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα απορρίπτεται. 
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: 

➢ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», όπως περιγράφονται στο άρθρο 11.  

➢ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

➢ Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 
Προσφορά, που θα υπερβαίνει την συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη, θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Επίσης προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες . Επίσης δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του κατά της διακήρυξης 
του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του 
ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την  σχετική 
γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις  διευκρινίσεις,  οι  οποίες  παρέχονται,  σύμφωνα  με  
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
Στην προσφορά πρέπει να δηλώσει ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 
Άρθρο 12. Ισχύς  προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για (180) εκατόν ογδόντα ημέρες 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από την 

Υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη  λήξη και του  παραπάνω  ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του  διαγωνισμού  υποχρεωτικά 

ματαιώνονται,  εκτός εάν η αναθέτουσα  αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η 
συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον   
διαγωνισμό   μπορούν   να   επιλέξουν,  είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρατείναν τις προσφορές τους. 
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Προστασία Προσωπικών Δεδομένων   
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 

Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και 
για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο 

πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της 
ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 

προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
ΑΡΘΡΟ 13: Δικαιολογητικά κατακύρωσης (Ν.4412/2016 - Άρθρο 103)  

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) για να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης:  
1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, που 
εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει 
λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

Προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
οικονομικού φοράς στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν.  

Συγκεκριμένα σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται:  
για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.  

για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. Ειδικά 

για την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο της υποβολής του.  
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.  
Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο της υποβολής του.  

4. Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να 
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.  

Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του.  
5. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.  

Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε 
σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.  

Β. Τα αποδεικτικά έγγραφα 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 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
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1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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.  
Γ. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  

Δ. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) 
ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται 
ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  
Ε. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται.  
ΣΤ. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Ζ. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του Άρθρου 73 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του Άρθρου 104 
του Ν 4412/2016 η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής, 

σύμφωνα με η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Δ’ παράγραφο, και τη 
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους Ε’, ΣΤ’ και Ζ’ , είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 
απόφαση Κατακύρωσης (Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).  

6. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 
Άρθρο 14. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου  
1) Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση 
μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της διεύθυνσης 
αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.  
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2) Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτελεί τους όρους της σύμβασης.  

3) Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν οι όροι της σύμβασης δεν εκτελούνται λόγω της 
συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.  

4) Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η 
οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:   
I. Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει 
μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν 
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός 
αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα προμήθεια κατά τα 
παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού 
γίνεται αφενός με βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και αφετέρου με 
βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
Άρθρο 15. Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων 
δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 
4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων 
δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.  
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ.  
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Για όλες τις πληρωμές θα 
εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 
ανάδοχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά 
νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  
Άρθρο 16. Εγγυητική ευθύνη  
Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή ότι το υπό ανάθεση έργο θα εκτελεστεί 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης και της διακήρυξης.  
Άρθρο 17. Σύμβαση  
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 
σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Δε χωρεί 
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη 
αυτή, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 
προμηθευτή.  
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

❖ Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  
❖ Τα συμβαλλόμενα μέρη  
❖ Η προμήθεια που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης  
❖ Την τιμή  
❖ Τον τόπο, τρόπο και χρόνο της υλοποίησης της σύμβασης  
❖ Τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας  
❖ Τις προβλεπόμενες ρήτρες  
❖ Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  
❖ Τον τόπο και χρόνο πληρωμής  

 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών.  
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Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση με απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας 
αρχής.  
Άρθρο 18. Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις  
Ο ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ’ 
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  
Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι 
της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της 
σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  
Άρθρο 19. Υποχρεώσεις ασφάλισης  
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, 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 σύμβασης.  
Άρθρο 20. Εμπιστευτικότητα  
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
υλοποίηση της σύμβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό 
του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρεί την ως άνω υποχρέωση.  
Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  
Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την ανάθεση χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσμεύει με 
κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
Άρθρο 21. Λοιπές υποχρεώσεις ανάδοχου  
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου που αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή και να 
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του υπό ανάθεση 
έργου.  
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από εργαζομένους του στο πλαίσιο 
της εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός σε αποκατάστασή της.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την 
ένωση/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας 
αρχής για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη διακήρυξη. 
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ 
μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δε δύνανται να προβληθούν έναντι 
της αναθέτουσας αρχής ως λόγος απαλλαγής ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του υπό ανάθεση έργου.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους 
όρους.  
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη 
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της ένωσης / κοινοπραξίας του ανάδοχο μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. 
Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση.  
Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ κάποιου εκ 
των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.  
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρία, ή 
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια 
από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  
Άρθρο 22. Ανωτέρα βία  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσής τους οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του 
πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του.  
Ο ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιεί και επικαλείται 
προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι 
(20) ημερολογιακών ημερών από λήψη του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή, διαφορετικά 
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.  
Άρθρο 23. Κυρώσεις  
Σε περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου 
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και με τα 
παρακάτω:  
• Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί των υπηρεσιών που καθυστερούν.  
• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.  
• Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του 
προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016.  
• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα 
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την 
επομένη πληρωμή του Αναδόχου.  
• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 
προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης 
που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον 
Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.  
Άρθρο 24. Εφαρμοστέο δίκαιο  
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή με αφορμή αυτή, η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης 
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα 
με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια.  

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ                                                                                                                                                                                                   

«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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Μέρος Β΄: Αντικείμενο – περιγραφή έργου  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

1. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να φορτώνει και να μεταφέρει τα ΜΕΑ από τον ψυκτικό 

θάλαμο του Γ.Ν. Κύμης στην εγκατάσταση αποτέφρωσης και για τα ΕΑΑΜ από τον ψυκτικό 

θάλαμο του Νοσοκομείου σε εγκατάσταση αποτέφρωσης ή σε εγκατάσταση αποστείρωσης 

αφού ζυγιστούν σε διακριβωμένη ζυγαριά με την οποία θα είναι εφοδιασμένος ο εργολάβος 

και η οποία θα είναι κατάλληλη για τη ζύγιση των συσκευασιών των αποβλήτων που ζητάει το 

νοσοκομείο. Η ζυγαριά θα ζυγίζει αυτόματα και το αποτέλεσμα θα τυπώνεται σε χαρτί όπως 

και το συνολικό βάρος. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προσέλθει στο Νοσοκομείο Κύμης χωρίς ζυγαριά, δεν θα του 

παραδίδονται τα ΕΑΥΜ, με την υποχρέωση του αναδόχου να προσέρχεται την επόμενη ημέρα. 

2. Υποχρεωτικά θα παραδίδεται στον φορέα (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ) με την παραλαβή των ΕΑΥΜ 

από τον ανάδοχο, αντίγραφο του συνοδευτικού ΕΑΥΜ και θα κατατίθεται στο Νοσοκομείο 

(σύμφωνα με την ΚΥΑ146163/8-5-12). 

3. Η συχνότητα φόρτωσης θα είναι ανάλογη με τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, αλλά δεν θα 

υπερβαίνει το χρονικό διάστημα 30 ημερών. 

Η παραλαβή των ΕΑΑΜ θα γίνεται πάντα από Δευτέρα –Παρασκευή σε πρωινό ωράριο και 

κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο, που θα οριστεί για την παραλαβή. 

Παραλαβή δε θα πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του κράτους. Σε περίπτωση που η 

χρονική διάρκεια των 30  ± δύο ημερών συμπέσει με αργίες θα δύναται να ξεπεραστεί το εν 

λόγω χρονικό διάστημα. 

5. Στην προσφορά να κατατεθεί βεβαίωση αποδοχής προς επεξεργασία ΜΕΑ και ΕΑΑΜ, του 

αποδέκτη Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ή βεβαίωση εγκατάστασης αποστείρωσης ή αποδεικτικό αιτήματος για 

έκδοση τους, όπως απαιτείται από την Κ.Υ.Α. με αρίθμ.Οικ.146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β) «Μέτρα 

και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». 

6. Ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει διαπεριφερειακή άδεια συλλογής – μεταφοράς ιατρικών 

αποβλήτων όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Να κατατεθεί η 

άδεια με την προσφορά. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 ,κατά ISO 14001:2015 και 

κατά ISO 45001: 2018 για την συλλογή – μεταφορά των ΕΑΥΜ καθώς και για την απολύμανση 

των φορτηγών -ψυγείων συλλογής και μεταφοράς των ΕΑΥΜ και για την απολύμανση των 

επαναχρησιμοποιούμενων κάδων για την συλλογή και μεταφορά των ΕΑΑΜ. 

7. Η συλλογή των ΕΑΥΜ θα γίνεται σε ειδικά χαρτοκυτία τύπου HOSPITAL BOX, τα οποία θα 

χρησιμοποιεί το Νοσοκομείο και θα έχουν τις εξής προδιαγραφές, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

Οικ.146163/2012 (ΦΕΚ1537Β): 

-Να είναι διαστάσεων 30Χ30Χ50cm περίπου, χωρητικότητας 40lt. 
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-Να είναι ενισχυμένα, ειδικής κατασκευής για τη συσκευασία και μεταφορά μολυσματικών 

αποβλήτων. 

-Να είναι κατασκευασμένα από πρωτογενές ενισχυμένο χαρτόνι και να περιέχει πλαστική 

σακούλα από πολυαιθυλένιο στο εσωτερικό του χαρτονιού, με κλείστρο, που να χρησιμεύει ως 

πρωτεύουσα συσκευασία. 

-Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (UN model regulation of transportation danger) και της ελληνικής νομοθεσίας 

(Π.Δ. 104/99 – ΦΕΚ 113/Α). Να φέρουν το χαρακτηριστικό αναγνωριστικό σύμβολο UN, να 

έχουν ετικέτα κλάσεως 6.2 (μολυσματικές ύλες) και να είναι πιστοποιημένα από 

πιστοποιημένους οίκους, όπως απαιτεί η νομοθεσία. (βλ. και Παράρτημα 1, ως αναπόσπαστο 

κομμάτι αυτών των προδιαγραφών). 

-Να είναι κόκκινου χρώματος για την αποτέφρωση (ΜΕΑ), κίτρινου χρώματος για την 

αποστείρωση (ΕΑΑΜ), και να φέρουν ετικέτα με τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών 

Μονάδων (ΕΑΥΜ) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Οικ.146163/2012 (ΦΕΚ1537 Β) «Μέτρα και όροι για 

τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». 

-Να προσκομισθεί με την προσφορά δείγμα του HOSPITAL BOX και τα σχετικά πιστοποιητικά. 

8. Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του ιατρικού αποβλήτου, εντός και εκτός 

Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται και 

να αποδεικνύεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, 

αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην 

προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. Η επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις (απόδειξη είτε με έντυπο υλικό π.χ. 

φωτογραφίες είτε με επίδειξη του εξοπλισμού). 

9. Οι υποδοχείς των ΕΑΥΜ πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής και συσκευασίας 

του αποβλήτου, την ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), την ποσότητα και 

τον προορισμό του αποβλήτου. Οι παραπάνω πληροφορίες, για λόγους ιχνηλασιμότητας 

πρέπει να μπορούν να αναγνωσθούν ηλεκτρονικά με αυτόματη, αλλά και μοναδική αναγνώριση 

σε πραγματικό χρόνο. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει τον 

τρόπο που καλύπτει τη συγκεκριμένη προδιαγραφή. 

10. Για τη μεταφορά των ΕΑΥΜ ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο ειδικό όχημα 

μεταφοράς το όποιο κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να είναι τελείως κλειστό, στεγανό, να έχει 

δυνατότητα ψύξης < 8ο C, να μην φέρει μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπει ασφαλή μεταφορά, 

να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνετε εύκολα και να διαθέτει διευκολύνσεις για την 

ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών. Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου που 

βρίσκεται το Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης το φορτηγό θα πρέπει να είναι μεικτού βάρους έως 5 τόνων. 
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11. Να κατατεθούν άδειες οχημάτων μεταφοράς, πιστοποιητικά ATP και έκθεση ελέγχου από 

εμπειρογνώμονα ADR. 

12. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών έχει τη δυνατότητα με τη συμβουλευτική 

παρουσία του Υπεύθυνου διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων του Νοσοκομείου και του 

προϊσταμένου επιστασίας, να καλέσει προς έλεγχο τα οχήματα των προσφερουσών εταιρειών, 

προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προδιαγραφές που απαιτούνται από την 

νομοθεσία. 

13. Για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) 

απαιτούνται να υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι 

κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας 

επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία 

ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη 

εταιρία επεξεργασίας ΕΑΑΜ.  

Για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποστείρωσης:  

α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με την 

ΚΥΑ146163/1537/2012.  

β) Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ με αποστείρωση, σε ισχύ.  

γ) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του 

τελικού προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερα 

ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η 

μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 

146163/1537/2012 όπως ισχύει σήμερα.  

δ) Σύμβαση με τελικό αποδέκτη ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα (ΕΚΑ 19 02 03) 

προς διάθεση ή βεβαίωση αποδοχής διάθεσης αποστειρωμένων αποβλήτων στον οικείο ΧΥΤΑ 

.Βεβαίωση από τον οικείο ΧΥΤΑ ότι μπορεί να δεχτεί αποστειρωμένα απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ 

: 19 02 03. Προς απόδειξη αυτού να προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας και η ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ 

(οικ. 62952/5384/30-12-2016 αρ. Φύλλου 4326). Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ( οικείος ΧΥΤΑ) ότι τα τελικώς 

αποστειρωμένα απορρίμματα διατίθενται στο οικείο ΧΥΤΑ σε κίτρινους περιέκτες όπου 

εμφανώς αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού 

ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της υγειονομικής μονάδας και η ημερομηνία 

επεξεργασίας. (ΚΥΑ οικ.146163 ΦΕΚ Β΄1537/8 Μαΐου 2012, Παράρ. 1, κεφ 4 , παράγραφος 

4.3.3). Επιπλέον, πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από τον οικείο ΧΥΤΑ ότι διενεργεί 

δειγματοληπτικούς ελέγχους στον ανάδοχο για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης των 

παραλαμβανόμενων αποστειρωμένων ΕΑΑΜ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την απόφαση 

2003/33/ΕΚ καθώς και της ΚΥΑ 29407/3508/2002 και την ΚΥΑ 146163/2012.  
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ε) Βεβαίωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) όλων των εμπλεκόμενων 

με τη συλλογή, μεταφορά διαχείριση των ΕΑΑΜ και τελικής διάθεσης (ΧΥΤΑ) καθώς και όλων 

των εγκαταστάσεων της επιχείρησης του αναδόχου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026 

(ΦΕΚ Β’ 2992/19-09-2016).  

στ) Τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) του εξοπλισμού αποστείρωσης το οποίο θα είναι το επίσημο 

που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής για την προώθηση των πωλήσεών του καθώς και 

πελατολόγιο του κατασκευαστή.  

ζ) Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει Επιστολή του κατασκευαστικού οίκου που να δηλώνεται 

ότι το επίπεδο αποστείρωσης του αποστειρωτή είναι τουλάχιστον επίπεδο ΙΙΙ όπως προτείνεται 

από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των 

ΗΠΑ [Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4, ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012)].  

η) Έγγραφα της μονάδας αποστείρωσης και του κατασκευαστή του εξοπλισμού αποστείρωσης 

που να αποδεικνύουν ότι τηρείται το πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 και 12347/97 . 

Να υποβληθεί έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιούμενοι βιολογικοί δείκτες 

πληρούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138 και είναι κατάλληλοι για την μέθοδο αποστείρωσης 

που επιλέγεται. Επίσης, να κατατεθεί έγγραφο που να αποδεικνύει την κατάρτιση του 

προσωπικού της μονάδας αποστείρωσης για τα παραπάνω.  

θ) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά 

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

ι) Ο ανάδοχος να τεμαχίζει τα απόβλητα στον ίδιο χώρο που γίνεται η αποστείρωση ,σε κλειστό 

σύστημα σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Ο τεμαχισμός των αποβλήτων συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της 

αποστείρωσης αλλά και στη μείωση του όγκου τους.  

κ) Τα όποια εκπεμπόμενα αέρια και παραγόμενα υγρά, αν προκύπτουν, κατά τη διαδικασία 

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

να καθίστανται ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.  

λ) Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των 

αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ1275-99 & 1276-98.  

μ) Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα λειτουργίας της 

μονάδας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, οι αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, 

ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία επεξεργασίας, η αποδεκτή 

περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το μέγιστο φορτίο ανά κύκλο επεξεργασίας  

ν) Άδεια συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΥΜ που έχουν υποστεί την επεξεργασία της 

αποστείρωσης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την άδεια αυτή απαιτείται να 

διαθέτει ένα μέλος. Τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ, θα οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό 

για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Να κατατεθούν η Βεβαίωση 
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εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) για την συλλογή και μεταφορά των 

αποστειρωμένων, η άδεια κυκλοφορίας του ειδικού αυτού οχήματος και το ασφαλιστήριο του. 

Επίσης, να κατατεθούν, ενδεικτικά, έντυπα μεταφοράς των αποστειρωμένων απόβλητων στο 

ΧΥΤΑ του τελευταίου μηνός.  

ξ) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 για την αποθήκευση των 

ΕΑΥΜ και την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), καθώς 

και για την τυχόν μεταφορά των επεξεργαζόμενων ΕΑΑΜ.  

ο) Βεβαίωση ότι υπάρχει πρόβλεψη αποθήκευσης των προς επεξεργασία αποβλήτων, για 5 

τουλάχιστον ημέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλους χώρους (ψυκτικούς θαλάμους), είτε 

λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας επεξεργασίας, είτε λόγω 

αναγκαίων εργασιών συντήρησης.  

π) H προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας των ΕΑΑΜ δεν θα πρέπει να θέτει περιορισμούς ως 

προς την περιεκτικότητα των ΕΑΑΜ σε ουσίες και υλικά (π.χ. μέταλλα, περιεκτικότητα σε 

υγρασία κ.λ.π.). 

Σε περίπτωση που θα διαχειριστεί ο ανάδοχος τα ΕΑΑΜ με την μέθοδο της αποστείρωσης να 

κατατεθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο του κλιβάνου αποστείρωσης ότι ο κλίβανος 

της προτεινόμενης μονάδας αποστείρωσης δεν έχει δεσμεύσεις και περιορίσεις στις ποσότητες 

υγρών μολυσματικών αποβλήτων καθώς και στις ποσότητες και τα μεγέθη των μεταλλικών 

μολυσματικών αποβλήτων.  

ρ) Εκτύπωση από το Η.Μ.Α. της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των δύο προηγούμενων ετών 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Λίστα των υγειονομικών μονάδων με της οποίες έχει 

συνεργαστεί η μονάδα αποστείρωσης με στόχο να εξακριβωθεί η εμπειρία της και οι 

συνεργασίες της στον χώρο. Να κατατεθούν συμβάσεις που έχει συνάψει η μονάδα 

αποστείρωσης τόσο με Δημόσιες Υγειονομικές Μονάδες καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

αυτών όσο και συμβάσεις με Ιδιωτικές Υγειονομικές μονάδες. Από τα κατατεθειμένα στοιχεία 

θα πρέπει να διασφαλίζεται η Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με την εμπειρία, την τεχνική ικανότητα 

και την αξιοπιστία του νόμιμου κατόχου της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης 

επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, στην εκτέλεση ανάλογου ποσοτικού και οικονομικού μεγέθους έργων 

(νοσηλευτικών ιδρυμάτων δυναμικότητας τουλάχιστον ίδιων κλινών με το ΓΝ Κύμης) με τα 

οποία να έχει συνάψει σύμβαση η μονάδα επεξεργασίας αποστείρωσης ΕΑΑΜ.  

σ)Τα ΕΑΑΜ μετά την επεξεργασία τους με την μέθοδο της αποστείρωσης θα πρέπει να 

εξέρχονται τελείως στεγνά (ξήρανση), σύμφωνα με το κεφ.4.3 Επεξεργασία με Αποστείρωση 

της ΚΥΑ οικ.146163. Να τεκμηριωθεί ο τρόπος που πραγματοποιείται στους κλιβάνους 

αποστείρωσης της μονάδας επεξεργασίας η απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία ξήρανση 
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των επεξεργασμένων αποβλήτων καθώς επίσης να κατατεθεί ένας κύκλος επεξεργασίας των 

κλιβάνων αποστείρωσης του τελευταίου μηνός προς απόδειξη αυτού .  

τ) Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό 

(σύστημα αποστείρωσης) για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται 

η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού. Να 

κατατεθεί η άδεια λειτουργίας προκειμένου να αποδεικνύεται ότι είναι εγκατεστημένα 

τουλάχιστον δύο συστήματα αποστείρωσης. Επίσης, να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά 

να δηλώνει ότι η μονάδα επεξεργασίας είναι σύμφωνη με τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Ι παρ.4.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 και στην οικ. 

62952/5384/30-12-2016 αρ. Φύλλου 4326 , ότι διαθέτει εν ενεργεία εφεδρικό μηχανολογικό 

εξοπλισμό (σύστημα αποστείρωσης) και για την περίπτωση της ακτινοβολίας-μικροκυμάτων να 

τεκμηριώνεται η συνύπαρξη ατμού(ατμός ταυτόχρονα με τα μικροκύματα).  

υ) Πρόσφατα στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας, 

που αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ του 

έργου. Να κατατεθούν μελέτες που έχει πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής του αποστειρωτή 

όσο και η συγκεκριμένη προτεινόμενη εγκατάσταση. 

15. Ο εργολάβος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας 

του προσωπικού του. Να κατατεθούν αντίγραφα τιμολογίων από τα οποία να αποδεικνύεται η 

αγορά μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του. 

16. Η εταιρεία να απασχολεί τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/13-10-2000 

(Β΄ 1350) και άλλες σχετικές διατάξεις. Να κατατεθούν το αποδεικτικό της σχέσης συνεργασίας 

της εταιρείας με σύμβουλο ασφαλείας, καθώς και η πιστοποίηση του για μεταφορά 

επικινδύνων φορτίων. 

17. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR (αντίστοιχου των μεταφερόμενων 

υλικών) των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το 

αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ 

ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, οι οδηγοί που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου σε κάθε ΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής και να 

υποβληθούν οι πιστοποιήσεις ADR συγκεκριμένα γι' αυτούς. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος 

ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οδηγών για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες 

πιστοποιήσεις συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων 

τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και 

επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης. 

Διευκρινίζεται ότι στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να γίνεται ανάλυση ως ακολούθως: 
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 Του κόστους ανά κιλό για τη μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων ΕΑΥΜ) και ανάλυση του κόστους των ΕΑΥΜ, και συγκεκριμένα το κόστος ανά 

κιλό για τη μεταφορά των ΜΕΑ καθώς και το κόστος ανά κιλό για τη μεταφορά των 

ΕΑΑΜ. 

 Του τέλους αποστείρωσης ανά κιλό ΕΑΑΜ. 

Να σημειωθεί ότι στην τιμή να περιλαμβάνεται το κόστος διάθεσης των hospital boxes καθώς 

και οι σακούλες ανάλογου χρώματος (κόκκινου – κίτρινου ) που θα συνοδεύουν αυτά, για την 

οδική μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτός της Υ.Μ. Με την έναρξη και καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης να διατίθενται 50 hospital boxes ως stock στο Νοσοκομείο. 

Τα κιλά των ΕΑΥΜ, ΜΕΑ, τα κιλά προς μεταφορά, κλπ, καθορίζονται ως ακολούθως : 

- Ομάδα Α – Κιλά ΕΑΑΜ: 

Α) 400,00Kg/μήνα – 4.800,00Kg/έτος (για το Νοσοκομείο) 

- Ομάδα Β - Κιλά ΜΕΑ: 

Β) 44,00Kg/μήνα -  528,00Kg/έτος (για το Νοσοκομείο) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :  

Ημερομηνία έκδοσης: ……………. 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : ………………………… 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ …………………………. (2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ). 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 

..............................,ΑΦΜ:................(διεύθυνση)......................., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση)....................., ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών  

α) πλήρη επωνυμία ………………, ΑΦΜ ………………, Διεύθυνση ……………… 

β) πλήρη επωνυμία ………………, ΑΦΜ ………………, Διεύθυνση ……………… 

γ) πλήρη επωνυμία ………………, ΑΦΜ ………………, Διεύθυνση ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για την συμμετοχή στον διαγωνισμό της 

Υπηρεσία σας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της ………/……../…………, για 

την ανάδειξη αναδόχου για την «…………………………………………………………..», σύμφωνα με την υπ’ 

αρ.8/2021 Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, 
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Σχέδιο σύμβασης  
 
   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.  

«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ –                                          

Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»                                       

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»               

 
Σύμβαση αριθμός 08/2021 

 
μεταξύ του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ» και της «…………………………………………………………………………….» και 
δ.τ. «…………………………………………….» σχετικά με την 
«………………………………………………………………….» για το Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ συμβατικού τιμήματος € 
………………….,…… πλέον Φ.Π.Α. ήτοι € ………………..,……… συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
 
Πίνακας περιεχομένων 
Άρθρο 1 – Ορισμοί  
Άρθρο 2 – Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης  
Άρθρο 3 – Διάρκεια της σύμβασης  
Άρθρο 4 – Ποινικές ρήτρες, εκπτώσεις  
Άρθρο 5 – Αμοιβή, τρόπος πληρωμής  
Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις αναδόχου  
Άρθρο 7 – Εμπιστευτικότητα  
Άρθρο 8 – Ανωτέρα βία  
Άρθρο 9 – Λύση της σύμβασης  
Άρθρο 10 – Εκτέλεση της σύμβασης  
Άρθρο 11 – Λοιπές διατάξεις  
Άρθρο 12 – Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών  
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Στην Κύμη σήμερα την ……../……./2021 στα γραφεία του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, οι πιο κάτω 
συμβαλλόμενοι:  
αφενός  
η κ. ……………………, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, η οποία εκπροσωπεί με 
την ιδιότητά του αυτή νόμιμα και το εδρεύον στην  Κύμη (περιοχή Κύμη Ευβοίας, Τ.Κ. 34003) 
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η αναθέτουσα 
αρχή»  
και αφετέρου  
η εταιρία με την επωνυμία «………………………………………….» και δ.τ. «…………………………………..» 
που εδρεύει …………………….. (………………………………., Τ.Κ. ……………….., τηλ. ………………………….., 
φαξ ………………………………., e-mail: ……………………………………), έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 
……………………………………., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ………………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον/την κ. …………………………………..……… του …………………. και που στο εξής θα αναφέρεται 
στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος», λαμβάνοντας υπόψη :  
1) τη με αριθμό 8/2021 διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής για την ανάδειξη αναδόχου για 
«Υπηρεσίες διαχείρισης μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων» του Γ.Ν. – Κ.Υ .ΚΥΜΗΣ  

2) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ………/……………. προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης  

3) τη με αριθμό ……………... (ΑΔΑ: …………………..) απόφαση της αναθέτουσας αρχής, με την οποία 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης  

4) τη με αριθμό πρωτοκόλλου …………/…………. (ΑΔΑ: …………………..) απόφαση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, Κ.Α.Ε. 0846 συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία 
αποδεκτά τα ακόλουθα:  
Άρθρο 1. Ορισμοί  
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 
αναθέτουσας αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό 
αυτό.  
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή 
σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.  
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.  
Έργο: Η προμήθεια «Υπηρεσίες διαχείρισης μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων», όπως 
εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση.  
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημέρα της ημερομηνίας υπογραφής της 
σύμβασης.  
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.  
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επόμενη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση 
ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη 
ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα 
του χρονικού διαστήματος.  
Προσφορά: η με αρ. πρωτ. …………….. προσφορά του αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.  
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 
την εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με μεταγενέστερη 
απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης 
γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών.  
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά 
σειρά ισχύος: α) τη σύμβαση, β) τη διακήρυξη, γ) την προσφορά του αναδόχου.  
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου.  
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Εκπρόσωπος Αναθέτουσας Αρχής: ο εκάστοτε Διοικητής. Σε περίπτωση απομάκρυνσης ή 
παραίτησης του Διοικητή του Νοσοκομείου, η παρούσα σύμβαση και οποιαδήποτε μεταβολή 
αυτής θα υπογράφεται από τον νόμιμο αντικαταστάτη του.  
Άρθρο 2. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης  
Με την παρούσα η αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής 
που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου «Υπηρεσίες 
διαχείρισης μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων» στο Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ. Το έργο θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου σε συνδυασμό με τους όρους της 
με αριθμό 8/2021 διακήρυξης και της με αριθμό ………………. απόφασης κατακύρωσης της 
αναθέτουσας αρχής.  
Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει (περιγραφή του υπό ανάθεση έργου):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Άρθρο 3. Διάρκεια της σύμβασης  
Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης: Η ημέρα της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.  
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης: ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη 
έτος με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου.  
Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αζημίως για 
το Ελληνικό Δημόσιο με την υπογραφή σύμβασης από Προϊστάμενη Αρχή. 
Άρθρο 4. Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις  
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων ή σε περίπτωση παράβασης από τον 
προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας 
επιτροπής παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση 
αζημίως για το ελληνικό δημόσιο. Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής.  
Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για 
την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν 
ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4412/2016.  
Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι την εκτέλεση 
της προμήθειας της παρούσας σύμβασης πέρα από τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται 
στην με αρ. ….διακήρυξη και γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σχετική σύμβαση, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί την 
ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα παρακρατώντας είτε μέρος της πληρωμής είτε την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  
Άρθρο 5. Αμοιβή – τρόπος πληρωμής  
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 
……………. ευρώ και ………….. λεπτών (…………….,……..€), πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά στο ποσό 
των …………………………..ευρώ και ………………… λεπτών (…………….,…..€).  
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από 
συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για 
την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.  
Η δαπάνη για το υπό ανάθεση έργο του αντικειμένου της παρούσας με το Φ.Π.Α. θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0846.  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων 
δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία 
για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την 
ολοκλήρωση του έργου σε μηναία βάση και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο 
της αξίας μείον τις κρατήσεις.  
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Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α΄/1994, όπως εκάστοτε ισχύει).  
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα 
παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των 
αρμόδιων Υπουργείων  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ  
Στην αμοιβή του αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση.  
Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία 
αναθεώρηση ή αύξηση έως την ολοκλήρωση της σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση 
ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων.  
Άρθρο 6. Υποχρεώσεις προμηθευτή  
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ’ όψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή της.  
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας σύμβασης, τους όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με την προσφορά του.  
Ο ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 
εκτελείται από υπάλληλό του που θα σχετίζεται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον 
αυτός προς αποκατάστασή της. 
Ο ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής.  
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 
που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα.  
Άρθρο 7. Εμπιστευτικότητα  
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση της συμβατικής παραγγελίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα 
αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του υπό ανάθεση έργου που 
θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής.  
Ειδικότερα ο ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 
υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και διασφαλίζει ότι 
οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους 
υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση 
των όρων της παρούσας σύμβασης.  
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 
περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο εκτέλεσης της 
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παρούσας σύμβασης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την 
εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν 
είναι γνωστά σε τρίτους ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.  
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 
ασχολούνται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής 
ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρίες.  
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
υλοποίηση της σύμβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό 
του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρεί την ως άνω υποχρέωση.  
Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  
Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την προμήθεια χωρίς 
την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσμεύει με 
κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
Άρθρο 8. Ανωτέρα βία  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας.  
Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του 
αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 
αιτήματος.  
Άρθρο 9. Λύση της σύμβασης  
Σε περίπτωση λύσης της αναδόχου εταιρίας ή πτώχευσης του αναδόχου που αναφέρεται στην 
αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα 
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων, των μερών 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.  
Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί από την Αναθέτουσα Αρχή, με την 
υπογραφή σύμβασης από Προϊστάμενη Αρχή.  
Άρθρο 10. Εκτέλεση της σύμβασης  
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα της ισχύος της, 
γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.  
Άρθρο 11. Λοιπές διατάξεις  
Ο Νόμος 4412/2016, η αρ.8/2021 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η αριθ. 
πρωτ.………….... κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της 
παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης 
μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:  
α) Η παρούσα σύμβαση  
β) Ο Ν.4412/2016  
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού  
δ) Η προσφορά του Αναδόχου  
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των 
όρων της παρούσας.  
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Αντίκλητος του προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την 
αναθέτουσα αρχή προς τον ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο/η κ./κα ………………….., 
κάτοικος …………..………., ΤΚ ………………..…...., τηλ.: ……………..………, E-mail: ……………………….  
Η κοινοποίηση εγγράφων από την αναθέτουσα αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση αυτή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.  
Άρθρο 12. Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών  
Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 
υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο 
είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τρία (3) 
όμοια πρωτότυπα, δύο (2) για το Νοσοκομείο και ένα (1) για τον Ανάδοχο και υπογράφηκε από 
αυτά, όπως ακολουθεί:  

 
Τα συμβαλλόμενα μέρη 

                 
                   Για το  
           Γ.Ν.–Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ                                                        Για τον Ανάδοχο  
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Παράρτημα ΙΙI: ΕΕΕΣ 

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

 

Το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ, σε μορφή αρχείων .pdf και σε μορφή αρχείων xml αναρτάται 
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, στην ηλεκτρονική σελίδα της 5ης ΥΠΕ και 
συγκεκριμένα στη διαδρομή: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals - Προμήθειες εκτός 
Π.Π.Υ.Υ.- φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, 
προκειμένου να συντάξουν τη σχετική απάντηση τους. 
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