
1 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΟ 10/2023 3/3/2023 

  
 
 
 

     

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 10/2023 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την μεταφορά   Δειγμάτων  Αίματος  1)  για Μοριακό και 

Ορολογικό   έλεγχο και 2) Ασκών αίματος /Πλάσματος και Αιμοπεταλίων CPV  6000000-8   κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει   τιμής   

προϋπολογισθείσας δαπάνης  30000 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Η  37200€   KAE  426 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3η Υ.ΠΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

«ΕΛΕΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ » 

 

 
 
 
 
 
 
 

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο site του Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΤΣΩΤΣΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2385350266 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :Εγνατίας 9 

ΠΟΛΗ-ΤΚ :ΦΛΩΡΙΝΑ-53100 

Email :sprom@nosflorinas.gr 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
Άρθρο 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχή 
 
 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9  

Πόλη ΦΛΩΡΙΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 53100 

Τηλέφωνο 23853/50266  

Φαξ 23850/22175  

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο sprom@nosflorinas .gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.florinahospital.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

είναι ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και ανήκει στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ και στην 3 ΥΠΕ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας.  

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση: 

• στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) 

• στο ΚΉΜΔΉΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) 

• στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου www.florinahospital.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: το Γραφείο Προμηθειών στην προαναφερθείσα διεύθυνση και   

               τηλέφωνο. 

 

 
Άρθρο 2. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
 
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

Ή  δαπάνη  για  τις  εν  λόγω  συμβάσεις  βαρύνουν  τον  Κ.Α.Ε:0426 σχετικές  πιστώσεις  του  ΤΑΚΤΙΚΟΥ  προϋπολογισμού  

του Φορέα. 

 
 
Άρθρο 3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι: 

H μεταφορά Δειγμάτων Αίματος 1) για Μοριακό και Ορολογικό έλεγχο και 2) Ασκών αίματος /Πλάσματος και 

Αιμοπεταλίων για τις ανάγκες του Γ.Ν.  ΦΛΩΡΙΝΑΣ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Το προς προμήθεια είδος 

κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 6000000-8. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37200€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος (12 μήνες) με δίμηνη  παράταση ως προς την ολοκλήρωση (απορρόφηση) 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.  

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας 

διακήρυξης. 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει 

της τιμής( χαμηλότερη τιμή). 

 

 
Άρθρο 4. Θεσμικό πλαίσιο 
 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

1.   Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις   

       όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

1.2 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες   

       διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.3 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»  

1.4  Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών  

       διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α-112). 

1.5. Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚΑ΄173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων», έτσι όπως  

       τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚΑ’51/2012). 

1.6  Toυ Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.  Α΄   

        247/27-11-1995),  όπως  ισχύει  με  τον  4270/2014  (ΦΕΚ  143/τ.Α΄/28.06.2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  

       εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιολογιστικό και άλλες διατάξεις. 

1.7  Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν.2690/1999  

       «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.Α΄45/9-3-1999). 

1.8  Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα εταιρική μορφή- Σήματα-   

        Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα 
εταιρική  

       μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)  

1.9 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και   

       Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

1.10 Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 
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4046/2012   

         και άλλες διατάξεις»  

1.11 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων όπως  

         τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.12 Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή   

          στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &2014/25/ΕΕ). 

 1.13 Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/06.12.2016) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών  

           εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις. 

1.14 Του N. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/A/2017) «συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 

εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. 

1.15    Του N. 4605/ΦΕΚ  Α/52/1-4-2019  ( άρθρο 43 τροποποίηση διατάξεων του Ν 4412/2016 (Α147).  

1.16    Των Ν.4608/2019 (Α66) και 4609/2019 (Α67) με τους οποίους γίνεται τροποποίηση των επιμέρους διατάξεων του   

    Ν. 4412/2016.  

1.17    Την ανάγκη για τις υπηρεσίες μεταφοράς Δειγμάτων Αίματος CPV 6000000-8   

i. για Μοριακό και Ορολογικό έλεγχο, και  

ii. Ασκών αίματος /Πλάσματος και Αιμοπεταλίων30000 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Η  37200€ KAE 426. 

 
           Η εταιρία επιβαρύνεται για το κόστος συσκευασίας των δειγμάτων αίματος για τον ορολογικό και μοριακό έλεγχο. 

Το   

           κόστος μεταφοράς από/προς ΚΜΕ ΑΧΕΠΑ αφορά την ταυτόχρονη μεταφορά ασκών αίματος και παραγώγων, καθώς 

και  

          δειγμάτων αίματος για μοριακό και  Ορολογικό έλεγχο ανεξαρτήτου ποσότητας. Τα δρομολόγια μπορούν να    

          διαφοροποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. 

  
1.18    Το Κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(Χαμηλότερη   

  Τιμή). 

1.19  Την υπ’ αρ   42/15-2-2023 θέμα 10 με ΑΔΑ ΩΜΤΗ46907Ι-7ΧΨ.απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, 

για    

           την έγκριση της διενέργεια και έχει ορισθεί επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγο διαγωνισμού. Νόμος 4412/2016 

άρθρο   

          221. 

1.20 Την υπ αρ 56/1-3-2023ΑΔΑ Ψ0ΜΖ46907Ι-Μ2Λ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.  

 
 
Άρθρο 5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

 

Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβάλλονται καθημερινά από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου ΦΛΩΡΙΝΑΣ όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Γραφείο Προμηθειών. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/3/2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 14.00 μ.μ.  
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Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 14/3/2023  ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10.00π.μ. στο Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή. 

 
 
 
Άρθρο 6. Δημοσιότητα 
 

 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΉΜΔΉΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου (www.florinahospital.gr 3-3-2023). 

 
 
Άρθρο 7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά 

το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως τέτοιες. 

 

 
Άρθρο 8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
8.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
 
8.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα πρόσκληση  10/2023 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

3. Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

 
8.1.2 Γλώσσα 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

23PROC012225051 2023-03-03

ΑΔΑ: 6ΡΣΖ46907Ι-3ΨΣ



6 
 

Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε 

δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 

προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε 

από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Ή επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο . 

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. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
Άρθρο 9. Εγγυήσεις 
 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής – καλής εκτέλεσης της παραγράφου 2.4.3 και 4.1 εκδίδεται από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του Ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ αυτού η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 

παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) 

την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 

την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 

περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) 

τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή 

τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

23PROC012225051 2023-03-03

ΑΔΑ: 6ΡΣΖ46907Ι-3ΨΣ



7 
 

Άρθρο 10. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
Α) Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή» 

1) Εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο, με την οποία 

να δηλώνονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ). 

3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο, με την 

οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ )  

A) έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής. 

 
B) oι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο 

Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον 

υπάρχει. 
 
          Γ) Xρόνος ισχύ προσφοράς 180 ημέρες 
 
4)     Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή           

         υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 
Οι προσφορές που θα συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 

του Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του 

Ν.4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης». 

 

5)    Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

 
      6)    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίον προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 

7)    Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 

και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 

ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
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νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με την νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄94). Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 

έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

 
 
Β) O φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ  προσφοράς, θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα της ΝΟ 10/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 94 παρ. 4 του Ν.4412/2016 περιλαμβάνει 

ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση. 

 
Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: 

 

➢ Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα. 
 

 
 
 
Άρθρο 11. Κριτήριο ανάθεσης 
 
 

• Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά 

βάσει της τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).  

 
 

Άρθρο 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης ως προς την ολοκλήρωση (απορρόφηση) του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.  

 

Άρθρο 13. 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, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 

ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 
Άρθρο 14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η 

ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103–105 του Ν.4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί. 

 

 
Άρθρο 15. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης που θα προκύψει είναι 

μικρότερη ή ίση των 2.500,00 € εκτός ΦΠΑ, δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 2.1.4 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το υψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

Άρθρο 16. Όροι της σύμβασης 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

 
 

Άρθρο 17. Τρόπος πληρωμής 

 

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) ηυποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
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τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (αποδεικτικά φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 

(ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΏΝ ΑΡΧΩΝ». 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του 

Νοσοκομείου και του Αναδόχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ)στις λοιπές περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν.4412/2016. Επίσης δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: και σύμφωνα με τις διατάξεις Του Ν. 4912/2022 ( Κράτηση 

0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ όπως ισχύει).Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 

κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.  

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος 

ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύμβασης που 

πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. 

Παρακράτηση φόρου τις % επί του καθαρού ποσού (Ν. 4172/13 Άρθρο 64 παρ. 2) αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω 

κρατήσεις. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος 

ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύμβασης που 

πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις 

 
Άρθρο 18. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
 
 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής 

της περ. βτης παρ. 11 τουάρθρου221 του Ν.4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016 η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο 

της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 

υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην 

αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη 

της πρότασης. 
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Άρθρο 19. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα     

     απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην   

    στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις   

    Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο   

   διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
 

Άρθρο 20. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου– Κυρώσεις 
 
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 Ν.4782/202 αντικατάσταση άρθρο 203 περί κατακύρωσης και σύναψης 

σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με   

    τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του  

    συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει   

    αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται του άρθρου  

   104 .Ν4782/2021 τροποποίηση των αρθρων 206 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας (ειδικοί όροι)  

   εκτέλεσης της παρούσας με την επιφύλαξη της επόμενης παρ. 

 

 
Άρθρο 21.Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων του Ν.4412/2016 

άρθρο 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου-Κυρώσεις),.(Χρόνος παράδοσης υλικών),.(Απόρριψη συμβατικών 

υλικών– αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής 

αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί  της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 
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κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 

συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 
Άρθρο 22. Δικαστική επίλυση διαφορών 
 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της 

παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο στην οποία εκτελείται 

εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν.4412/2016. Πριν από την 

άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 205 του Ν.4412/2016, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 

σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση 

ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα 

ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 
 

Άρθρο 23. Καταγγελία της σύμβασης-Υποκατάσταση αναδόχου 
 
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα 

που αναφέρονται, στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 που ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕ με τον Ν.4782/2021 άρθρο 22 η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του ΑΚ, περί αμφότερο βαρών συμβάσεων. 

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς 

τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. Σε αμφότερες τις 

ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά 

σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν 

την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς 

που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

Άρθρο 24. Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, τα είδη , όταν αποπληρωθεί το συμβατικό 

τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 25. Άρθρο  Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) 

 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
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(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν.4624/2019. 

Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 

συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην 

Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία 

επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες 

αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία 

για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη 

υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και 

μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 

εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, 

μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 

κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και 

επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή 

στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 

εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά 

τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους 

χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 

διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται 

μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει 

δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν 

συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν.4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται 

σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου 

φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 

καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  
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β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν 

αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης 

εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας 

να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την 

επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα 

υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς  

τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των 

επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική   

    γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 

Άρθρο 26. Παρακολούθηση της σύμβασης 

 

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την/τις αρμόδια/ες επιτροπή/ές 

παραλαβής. Η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

 
 

            Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

               

                                            

                                                                                                                                        ΜΑΝΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης- (Περιγραφή ζητούμενων 
ειδών – ποσότητες – επιμέρους προϋπολογισμοί – τεχνικές προδιαγραφές) 
 
 
Αναλυτικά: ΕΙΔΗ –ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΔΑΠΑΝΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
                      ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ   
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΑΧΕΠΑ 
300 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
58€ /αποστολή  17.400€  21.576€  

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ 

ΛΟΙΠΕΣ Μ.Υ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ 
Ταυτόχρονα με 

το ως άνω 
δρομολόγιο 

30  
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 16€ /αποστολή  480,00€ 595,20€  

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ 

ΚΤΕΛ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ταυτόχρονα με 
το δρομολόγιο 

του ΑΧΕΠΑ 

5     
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 16€ /αποστολή  80,00€ 99,20 € 

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ταυτόχρονα με 
το δρομολόγιο 

του ΑΧΕΠΑ 

10  
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

25€ /αποστολή   250,00€ 310,00 € 

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Μ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
5     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
40€ /αποστολή   200,00€ 248,00€  

ΑΠΟ 
Μ.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 
10  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
40€ /αποστολή   400,00€  496,00€ 

ΠΡΟΣ 

Μ.Υ. 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

20  
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

40€ /αποστολή  800,00€  992,00€  

ΠΡΟΣ Μ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
50€ /αποστολή  100,00 € 124,00€  

ΠΡΟΣ Μ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
5     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
90€ /αποστολή  450,00 € 558,00 € 

Επιπλέον παραλήπτης εντός πόλης 
5     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 16€ /αποστολή 80,00€  99,20€  
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ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ COVID-19 ΣΕ  Μ.Υ. 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

10   
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 60€ /αποστολή 600,00€  744,00 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ COVID-19 ΣΕ  Μ.Υ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

5     
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

115€ /αποστολή  575,00 € 713,00€  

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΑΡΓΙΩΝ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ COVID-19 ΣΕ  Μ.Υ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  & ΚΟΖΑΝΗΣ 

5     
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 145€ /αποστολή 725,00 €  899,00€ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ         

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 3000+3000=6000 
        

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 50 

300 Δείγματα  
1,5€ /δείγμα  

  
450,00€  558,00 € 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ 264 ΠΕΡΙΠΟΥ 

        

 
Η εταιρία επιβαρύνεται για το κόστος συσκευασίας των δειγμάτων αίματος για τον ορολογικό και μοριακό έλεγχο.  

 

Το κόστος μεταφοράς από/προς ΚΜΕ ΑΧΕΠΑ αφορά την ταυτόχρονη μεταφορά ασκών αίματος και παραγώγων, καθώς και 

δειγμάτων αίματος για μοριακό και Ορολογικό έλεγχο ανεξαρτήτου ποσότητας. 

 

Τα δρομολόγια μπορούν να διαφοροποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  
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Τεχνικές προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπών βιολογικών υλικών 
 
 
 

Η μεταφορά βιολογικού υλικού μεταξύ των Μονάδων Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, 

συνοψίζεται στην διακίνηση ασκών αίματος και παραγώγων αυτού για μετάγγιση και στη διακίνηση ασκών αίματος και 

παραγώγων του για μετάγγιση και στη διακίνηση βιολογικών δειγμάτων και βιολογικών προϊόντων για διαγνωστικούς, 

θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς (πίνακας Ι).  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν απαράβατη υποχρέωση να αντιληφθούν την σπουδαιότητα  της μεταφοράς των παραπάνω 

υλικών, για:  

• Την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σωστής συντήρησης του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού,  

• Την δημιουργία συγκεκριμένης διαδικασίας μεταφοράς ανάλογα με το είδος του βιολογικού υλικού και τους   

               αντίστοιχους χρονικούς περιορισμούς και  

• Τον σεβασμό της Υγιεινής και Ασφάλειας για την διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, αφού τα  

               υλικά που διακινούνται είναι τόσο μολυσματικά όσο και δυνητικά μολυσματικά (διαγνωστικά). 

Η θέσπιση κανόνων και ειδικών προδιαγραφών για την ασφαλή μεταφορά βιολογικού υλικού, διέπεται από τους κανόνες 

ορθής πρακτικής (GMOs), την αναφερόμενη ως ψυκτική αλυσίδα (ColdChain) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O.) 

και άλλων Διεθνών Οργανισμών (DGR, ADR /οδική μεταφορά, ΙΑΤΑ/ αεροπορική μεταφορά, Code IMDG/ θαλάσσια 

μεταφορά).  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Ολικό αίμα 

Ερυθροκύτταρα 

Αιμοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα 

Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο 

Δείγματα πλάσματος / ορού 

Μυελός των οστών 

Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα 

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος 

Καλλιέργειες  

Βιοψίες 

Φαρυγγικό επίχρισμα  

Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά  

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 

Προκειμένου μεταφορική εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά των παραπάνω υλικών θα πρέπει:  

➢ Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Ο.Υ. “BloodColdChain”, ADR 1999 με τις ανά 

διετία αναθεωρήσεις του, 94/55/ΕΚ με τις αναθεωρήσεις του, 2002/98/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ 1350/2000, 

ΦΕΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/31-05-07 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικής 

Διεύθυνσης Μεταφορών, Τμήματος Οδικών Μεταφορών) και με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία στην τήρηση όλων των 

απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς.  

➢ Να διαθέτει αποδεδειγμένη πολυετή τεχνική εμπειρία στη μεταφορά βιολογικού υλικού, εξειδικευμένο 

προσωπικό και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού πελατολόγιο με αναφορά στη διάρκεια 

και το είδος του έργου, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης τουλάχιστον 2 ολοκληρωμένων συμβάσεων δημοσίου τομέα 

αντίστοιχου έργου την τελευταία 3-ετία καθώς και ο τρόπος υλοποίησης αυτών. Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που 

αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο, με ίδιο ή μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό. Επιπλέον στο πελατολόγιο πρέπει 

να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα εν ισχύ έργα που υλοποιούνται στις απαιτούμενες περιοχές κάλυψης όπως αυτές 

αναφέρονται στην περιγραφή έργου.  

➢ Η διάρκεια της μεταφοράς να υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς, που υπαγορεύονται από τη 

φύση της μεταφερόμενης ουσίας και το λόγο της μεταφοράς (π.χ. επείγουσα μετάγγιση) 

➢ Να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού, του οχήματος και του εξοπλισμού 

➢ Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφοράς 

➢ Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές (να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό) 

➢ Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τις ειδικές απαιτήσεις/προδιαγραφές κάθε κατηγορίας βιολογικού 

υλικού (Πίνακας ΙΙ) και να ασφαλίζει τα προς μεταφορά βιολογικά υλικά (να κατατεθεί στο σχετικό ασφαλιστήριο). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR2007) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες και δεν 
περιέχει παθογόνους παράγοντες. Πχ. Μονάδες ερυθρών προς  
Μετάγγιση 

Β. ΔΥΝΗΤΙΚΑ  

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ) 

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες 
 ότι περιέχει παθογόνους παράγοντες . Π.χ. Δείγμα αίματος για 
διαγνωστικό έλεγχο 

Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες ότι 

περιέχει παθογόνους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν - μετά 

από έκθεση σε αυτούς- μόνιμη ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή 

θανατηφόρα ασθένεια σε κατά άλλα υγιείς ανθρώπους. Π.χ. Ορρός φορέα 

HIV  

Σημείωση: Για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες απαιτείται ένα στοιχείο επαγγελματικής 

κρίσης. Η κρίση θα πρέπει να βασίζεται σε γνωστό ιατρικό ιστορικό, συμπτώματα, ενδημικές τοπικές συνθήκες και 

μεμονωμένες συνθήκες της πηγής προέλευσης του υλικού.       
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

1. Περιγραφή έργου  

Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής μεταφορά αίματος, πλάσματος και λοιπών  βιολογικών υλικών με βάση 

προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα εκδίδεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό και κατόπιν γραπτής 

συνεννοήσεως του αναδόχου με την αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με τους χρόνους και τα σημεία παραλαβής/ παράδοσης. 

Σε περίπτωση επείγουσας μεταφοράς (πχ. διακίνηση αίματος για επείγουσα μετάγγιση) ο ανάδοχος θα πρέπει να 

ειδοποιείται έγκαιρα από την υπηρεσία.  

 

Ο ανάδοχος  θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε μεταφορές ασκών αίματος και 

παραγώγων, μολυσματικών και διαγνωστικών δειγμάτων. Πιο αναλυτικά το έργο της διακίνησης θα περιλαμβάνει: 

 

α) Αυθημερόν διακίνηση ,εντός λίγων ωρών από την παραλαβή του βιολογικού υλικού (ασκών αίματος παραγώγων, 

διαγνωστικών και μολυσματικών δειγμάτων), από/προς Μονάδες Υγείας Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, και Αττικής 

 

β) Δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς σε 4 θερμοκρασίες, 2-8°C, -20°C έως -35°C, +20°C έως +24°C και -70°C ή +37°C. 

γ) Μεταφορά δειγμάτων αίματος προς το ΚΜΕ ΑΧΕΠΑ εντός ολίγων ωρών από την παραλαβή τους 

 

 
2. Όχημα μεταφοράς 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή στόλο οχημάτων για να καλύψει τις επείγουσες και μη ανάγκες του 

Νοσοκομείου σε μεταφορά βιολογικού υλικού . 

 

Το όχημα να είναι κλιματιζόμενο, η δε καθαριότητα/απολύμανση να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με βάση τις 

οδηγίες για την διαχείριση βιολογικού υλικού.  

 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής βιολογικού υλικού το όχημα πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί άμεσα πριν 

την επόμενη χρήση.  

 

 

Εντός του οχήματος απαγορεύεται: 

• Η μικτή φόρτωση με άλλα είδη 

• Η είσοδος και παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων πλην του οδηγού 

• Το παρκάρισμα σε αφύλαχτα σημεία 

• Η χρήση συσκευών με φλόγα 

 

Είναι στην διακριτή ευχέρεια της επιτροπής να ζητήσει επιτόπιο έλεγχο των οχημάτων στην φάση της τεχνικής 

αξιολόγησης. 

 

(Να κατατεθεί λίστα οχημάτων που θα αναλάβει το έργο ) 
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3. Θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών 

 

Κάθε όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο κατ’ ελάχιστο με 4 θαλάμους συντήρησης ώστε είναι δυνατή η ταυτόχρονη 

μεταφορά 4 διαφορετικές θερμοκρασίες. Κάθε θάλαμος συντήρησης πρέπει να  επιτυγχάνει τα ενδεδειγμένα επίπεδα 

θερμοκρασίας για κάθε είδος βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙΙ) και να διαθέτει την κατάλληλη μόνωση που θα επιτρέπει την 

διατήρηση της θερμοκρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από τις εξωτερικές περιβαλλοντολογικές 

συνθήκες.  

Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και διαδικασίες συντήρησης. Εάν και 

εφόσον γίνεται χρήση ψυκτικών μέσων για την επίτευξη της θερμοκρασίας τα μέσα αυτά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή 

με το μεταφερόμενο βιολογικό υλικό.  

Ο θάλαμος πρέπει να είναι πιστοποιημένος:  

 

• Από τον W.H.O. για την μεταφορά και αποθήκευση θερμο-ευαίσθητων βιολογικών υλικών 

 

• Κατά ADR για τη μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών υλικών  

 

(Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του κατασκευαστή) 

 

Επιπλέον να κατατεθούν τα serialno των 4 θαλάμων ανά όχημα, που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου είτε με την 

μορφή παραστατικού αγοράς είτε απεικονιστικά. 

 

Για τη μεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχημα - προκειμένου η ψυκτική αλυσίδα να παραμείνει σταθερή 

– ο ανάδοχος πρέπει να κάνει χρήση μόνο ειδικών φορητών μέσων κατάλληλων για τη μεταφορά βιολογικού υλικού με 

χαρακτηριστικά (σταθερότητα, μόνωση) ανάλογα του θαλάμου συντήρησης.  

 
4. Παρακολούθηση θερμοκρασίας 

 

Οι συνθήκες θερμοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται με πιστοποιημένες συσκευές καταγραφής των δεδομένων της 

θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο.  

Το καταγραφικό πρέπει είναι τοποθετημένο σε σημείο προσβάσιμο για συνεχή παρακολούθηση από τον οδηγό του 

οχήματος, με οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, συναγερμό και δυνατότητα 24ωρης συνεχούς καταγραφής. Τα δεδομένα της 

θερμοκρασίας πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία άμεσα και αναδρομικά όποτε αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση.  

Σε περίπτωση που το έργο απαιτεί την ταυτόχρονη μεταφορά βιολογικού υλικού σε διαφορετικές θερμοκρασίες θα πρέπει 

αυτό να ζητείται από την Υπηρεσία. 

(Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση του καταγραφικού για την ταυτόχρονη μεταφορά σε 4 διαφορετικές θερμοκρασίες από 

τα οχήματα που πρόκειται να αναλάβουν το έργο) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ.  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ολικό αίμα 2-6∘C  

Ερυθροκύτταρα 2-6∘C 

Αιμοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα 20-24∘C 

Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο -20 έως -35∘C 

Δείγματα πλάσματος / ορού 2-8∘C / -20 έως -35∘C/ -70∘C * 

Μυελός των οστών 15-25∘C 

Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα 2-8∘C 

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος 2-8∘C 

Καλλιέργειες  15-25∘C/ 37∘C 

Βιοψίες 15-25∘C/ 37∘C 

Φαρυγγικό επίχρισμα  2-8∘C 

Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά  2-8∘C/ 15-25∘C * 

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) 15-25∘C * 

• Στις παραπάνω περιπτώσεις το επίπεδο θερμοκρασίας καθορίζεται από το είδος και το πρωτόκολλο της 

επιστημονικής δοκιμασίας. 

 
5.  Ειδικός εξοπλισμός 

 

5.1 Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως πχ. διαρροή) το όχημα πρέπει να διαθέτει:  

• Πυροσβεστήρας 2kg ξηράς σκόνης, ο οποίος πρέπει να συντηρείται ετησίως και να διαθέτει ημερομηνία λήξης σε   

                διακριτό σημείο  

• Προειδοποιητικές πινακίδες 

• Γιλέκο με φωσφορίζοντα στοιχεία 

• Χιονοαλυσίδες 

• Κουτί πρώτων βοηθειών 

• Απορροφητικό υλικό 

• Νερό 

• Απολυμαντικό με βάση το χλώριο 

• Αντισηπτικό χεριών 

• Κολλύριο ματιών 

• Γάντια μιας χρήσεως 

• Γάντια για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες 

• Προστατευτικά γυαλιά 

• Μάσκα μιας χρήσης 

• Δοχείο κλινικών απορριμμάτων 

 
5.2 Για μεγαλύτερη ασφάλεια στην διακίνηση του βιολογικού υλικού και στην άμεση αντιμετώπιση επειγόντων 

περιστατικών συνίσταται η χρήση συστήματος GPS με δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο τόσο της 

γεωγραφικής θέσης όσο και της θερμοκρασίας εσωτερικά των θαλάμων θερμοσυντηρήσης.  

(Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση GPS που θα απεικονίζει τη γεωγραφική θέση του οχήματος και τις τέσσερις 

θερμοκρασίες των θαλάμων θερμοσυντήρησης, των οχημάτων που πρόκειται να αναλαβουν το έργο)   
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6.    Συσκευασία  

6.1 Moλυσματικά και διαγνωστικά Δείγματα 

 

α. Πρωτοταγής συσκευασία / περιέκτης 

α.1 Μολυσματικό υλικό: Ο περιέκτης τοποθετείται σε πιστοποιημένο σάκο μιας χρήσεως, με ερμητικό και μόνιμο κλείσιμο, 

που ανοίγει μόνο με σχίσιμο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το δείγμα. Ο σάκος να έχει δύο θήκες μια για το δείγμα και 

μια για το συνοδευτικό παραπεμπτικό.  

Σημείωση: To παραπεμπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τον περιέκτη 

 

α.2 Δυνητικά μολυσματικό: Ως άνω.  

Πολλοί περιέκτες μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινή συσκευασία εάν και εφόσον είναι μερικώς απομονωμένοι μεταξύ 

τους.  

 

α.3 Σε περίπτωση μεταφοράς υγρού δείγματος, ο περιέκτης (είτε πρόκειται για μολυσματικό υλικό είτε για δυνητικά 

μολυσματικό) πρέπει να τυλίγεται αρχικά με επαρκή ποσότητα απορροφητικού υλικού ικανή να απορροφήσει όλο τον 

όγκο του μεταφερόμενου υγρού δείγματος και να το μετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση ρήξης του περιέκτη.  

 

β. Δευτεροταγής συσκευασία 

Στη συνέχεια ο περιέκτης ή οι περιέκτες τοποθετούνται σε ειδικό πιστοποιημένο δοχείο μεταφοράς πολλαπλών χρήσεων, 

με ερμητικό κλείσιμο και κατάλληλη αντοχή για την προστασία της ακεραιότητας του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού.  

Όλες οι ανωτέρω συσκευασίες πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά 

μολυσματικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε θερμοκρασίες -40∘C έως 55∘C και πίεση έως 95kPa και να 

φέρουν εξωτερικά σήμανση επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο). 

 

6.2 Δείγματα αίματος για μοριακό και ορολογικό έλεγχο  

 

Οι περιέκτες των δειγμάτων (σωληνάρια) τοποθετούνται σε  στεγανό δοχείο πολλαπλών χρήσεων με ερμητικό κλείσιμο και 

κατάλληλη αντοχή για την προστασία της ακεραιότητας του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού. Τα σωληνάρια πρέπει να 

μεταφέρονται σε όρθια θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και να αποφεύγονται οι αναταράξεις. Εντός της 

δευτεροταγούς συσκευασίας πρέπει να υπάρχει επαρκή ποσότητα απορροφητικού υλικού ώστε σε περίπτωση διάρρηξης 

του αρχικού περιέκτη να απορροφηθεί όλη η ποσότητα βιολογικού υλικού που απελευθερώθηκε. Σε περίπτωση διαρροής 

το δοχείο επαναχρησιμοποιείται αφού έχει απολυμανθεί διεξοδικά. 

 
7. Έγγραφα μεταφοράς  

Η εταιρεία μεταφοράς να εκδίδει με ευθύνη της οποιαδήποτε παραστατικά, φορτωτικές και άλλα απαραίτητα έντυπα σε 

ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Απαραίτητα έγγραφα για την ασφαλή διακίνηση βιολογικού υλικού:  

• Ειδικό τριπλότυπο μεταφοράς, στο οποίο να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, 

είδος/ποσότητα/όγκος/ θερμοκρασία του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού. Στην περίπτωση μεταφοράς μολυσματικών 
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και δυνητικά μολυσματικών υλικών το τριπλότυπο πρέπει να αναφέρει την συσκευασία και την κατηγοριοποίηση του 

βιολογικού υλικού με βάση την νομοθεσία περί επικινδυνότητας.   

• Δελτίο ατυχήματος 

• Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης 

• Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR του οδηγού 

 

(Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά) 

 
 
 
 
 

8. Προσωπικό μεταφοράς 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαρκή προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο για το είδος του έργου .Το υπεύθυνο 

προσωπικό για την μεταφορά βιολογικού υλικού να είναι έμπειρο και εξειδικευμένο στις μεταφορές βιολογικού υλικού. Η 

εκπαίδευση του πρέπει να περιλαμβάνει:  

• Την συνεχή του επιμόρφωση με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και τη 

σχετική πιστοποίηση του από το Υπουργείο Μεταφορών 

• Τις συνθήκες χειρισμού, μεταφοράς και θερμοκρασίας ανά είδος βιολογικού υλικού 

• Τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να τηρούν 

• Τους εκτιμώμενους κινδύνους κατά την μεταφορά κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού καθώς και την διαδικασία 

αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που δύναται να προκύψουν από αυτούς τους κινδύνους.   

(Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκπαίδευσης) 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο 

συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με 

λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερομένων σε σχέση με τα 

αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς 

παράγραφο. 

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

 ➢ Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (Π.Ο.Υ. “BloodColdChain”, ADR 1999 με τις ανά διετία 

αναθεωρήσεις του, 94/55/ΕΚ με τις αναθεωρήσεις του, 

2002/98/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ 1350/2000, ΦΕΚ 

781Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/31-05-07 του 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικής Διεύθυνσης 

Μεταφορών, Τμήματος Οδικών Μεταφορών) και με απόλυτη 

συνέπεια και αξιοπιστία στην τήρηση όλων των απαιτούμενων 

συνθηκών μεταφοράς.  

➢ Να διαθέτει αποδεδειγμένη πολυετή τεχνική εμπειρία 

στη μεταφορά βιολογικού υλικού, εξειδικευμένο προσωπικό και 

πιστοποιημένο εξοπλισμό. Να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού πελατολόγιο με αναφορά στη διάρκεια και το είδος 

του έργου, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης τουλάχιστον 2 

ολοκληρωμένων συμβάσεων δημοσίου τομέα αντίστοιχου έργου 

την τελευταία 3-ετία καθώς και ο τρόπος υλοποίησης αυτών. 

Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο με το 

δημοπρατούμενο, με ίδιο ή μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό. 

Επιπλέον στο πελατολόγιο πρέπει να γίνεται αναφορά σε 

συγκεκριμένα εν ισχύ έργα που υλοποιούνται στις απαιτούμενες 

περιοχές κάλυψης όπως αυτές αναφέρονται στην περιγραφή 

έργου.  

➢ Η διάρκεια της μεταφοράς να υπόκειται σε 

συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς, που υπαγορεύονται 

από τη φύση της μεταφερόμενης ουσίας και το λόγο της 

μεταφοράς (π.χ. επείγουσα μετάγγιση) 

➢ Να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας του 

προσωπικού, του οχήματος και του εξοπλισμού 

➢ Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα 

μεταφοράς 

➢ Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές 

(να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό) 

Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τις ειδικές 
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 ➢ Να διαθέτει αποδεδειγμένη πολυετή τεχνική εμπειρία 

στη μεταφορά βιολογικού υλικού, εξειδικευμένο προσωπικό και 

πιστοποιημένο εξοπλισμό. Να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού πελατολόγιο με αναφορά στη διάρκεια και το είδος 

του έργου, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης τουλάχιστον 2 

ολοκληρωμένων συμβάσεων δημοσίου τομέα αντίστοιχου έργου 

την τελευταία 3-ετία καθώς και ο τρόπος υλοποίησης αυτών. 

Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο με το 

δημοπρατούμενο, με ίδιο ή μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό. 

Επιπλέον στο πελατολόγιο πρέπει να γίνεται αναφορά σε 

συγκεκριμένα εν ισχύ έργα που υλοποιούνται στις απαιτούμενες 

περιοχές κάλυψης όπως αυτές αναφέρονται στην περιγραφή 

έργου.  

➢ Η διάρκεια της μεταφοράς να υπόκειται σε 
συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς, που υπαγορεύονται 
από τη φύση της μεταφερόμενης ουσίας και το λόγο της 
μεταφοράς (π.χ. επείγουσα μετάγγιση) 

➢ Να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας  του 
προσωπικού, του οχήματος και του εξοπλισμού 

➢ Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα 
μεταφοράς 

➢ Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές 
(να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό) 

➢ Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τις ειδικές 
απαιτήσεις/προδιαγραφές κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού 
(Πίνακας ΙΙ) και να ασφαλίζει τα προς μεταφορά βιολογικά υλικά 
(να κατατεθεί στο σχετικό ασφαλιστήριο). 

➢  
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ΡΗΤΡΑ  ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν 

ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε 

κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην 

αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν 

δημοσιοποιηθεί. 

 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, 

είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 

 
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και 

τη διαδικασία ανάθεσης. 

 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 

συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, 

κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε 

χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να 

διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και 

μετά τη λήξη της, 

 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 

οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 

παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε 

οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 

παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και 

την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή 

συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή 
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απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του 

συμβατικού τιμήματος, 

 
7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

 

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 

πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 

συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών 

μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων 

μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής 

περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων 

αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω 

προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

 
9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

 

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  για 

την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή.  

 

 

 

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/η εταιρεία με την επωνυμία ………………………………………………. , που εδρεύει στο 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………,  νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο 

για νομικά πρόσωπα) από τον ……………………………………… 
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Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 
 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

   (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
ΠΡΟΣ(1):  

Ο–Η Όνομα:  Επώνυμ
ο: 

 

ΌνομακαιΕπώνυμοΠατέρα:  

ΌνομακαιΕπώνυμοΜητέρας:  

Ημερομηνίαγέννησης
(2)

:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός ΔελτίουΤαυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός
: 

 Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail):  

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας …………………………………………………………………………………………………………….., με ατομική μου 

ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, 

δηλώνω ότι: 

• Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο άρθρο 2 της  απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300 της 11.11.2008 

σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕC 195 της 25.6.1997,σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕL192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη, κατά  την  έννοια  του άρθρου 1 της  σύμβασης σχετικά  με την  προστασία  των  οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕC 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 

άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕL 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕL 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008(Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία  και  άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων,  όπως ορίζονται  στο  άρθρο  2της  Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης- πλαίσιο 
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2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

Ν.4198/2013(Α΄ 215). 

• Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

• Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου18 του Ν.4412/2016. 

 

• Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

• Δεν συντρέχει καμία από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα24 του Ν.4412/2016. 

• Δεν έχω παράσχει ή συνδεδεμένη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στην 3
η  

ΥΠΕ Μακεδονίας ή έχω με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης–[πλην αυτών που έχουν δημοσίως γνωστοποιηθεί 

εντός του πλαισίου του άρθρου 46 του Ν.4412/2016]- κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 48 του Ν.4412/2016. 

• Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημοσιάς σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις. 

• Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

      εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχω αποκρύψει τις  

     πληροφορίες αυτές. 

• Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή να παράσχω εξαμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

• Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εναμφιβάλω την ακεραιότητα μου,για το οποίο μου 

επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και 

καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργιά της επιχείρησης μου και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του 

αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 

74 του Ν.4412/2016. 

• Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών όσο και των εργαζομένων του 

συμμετέχοντα είναι: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 

την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄και ββ΄κυρώσεις 

πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

• Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου75 του Ν.4412/2016 

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, 

ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 

• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το 

Στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν. 

• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως 

τέτοιες. 

• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 

Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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Ημερομηνία: 
 
 
Ο/ΗΔηλ. 

 
 
 
 

 
(Υπογραφή-Σφραγίδα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 

στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 

μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα.
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Β.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 
 

  
                                                                                              ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

                                                                                             (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ
(1)

: 3
η 

ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

Ο–Η Όνομα:  Επώνυ
μο: 

 

ΌνομακαιΕπώνυμοΠατέρα:  

ΌνομακαιΕπώνυμοΜητέρας:  

Ημερομηνίαγέννησης
(2)

:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός ΔελτίουΤαυτότητας:  Τη
λ: 

 

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδ
ός: 

 Αρι
θ: 

 Τ
Κ
: 

 

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου(Fa
x): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου(Εmail): 

 

 
 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 

έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής. 

Oι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο 

Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον 

υπάρχει. 

 

 
Ημερομηνία: 

 
 

Ο/Η Δηλ. (Υπογραφή- Σφραγίδα) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 

απευθύνεται   

 η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη  

        υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος  

        αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος   

        βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείταιμεκάθειρξημέχρι10 ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Σχέδιο Σύμβασης 
 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ …………………………………  

 

(αξίας ………………...…. € χωρίς ΦΠΑ, ……….…….€ με ΦΠΑ …...) 

Αριθμός Σύμβασης …./...... 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟ ……………….. 

 

 

Για την μεταφορά   Δειγμάτων  Αίματος   

1)  για Μοριακό και Ορολογικό   έλεγχο και  

2) Ασκών αίματος /Πλάσματος και Αιμοπεταλίων CPV  6000000-8  

 

 
  Ανάδοχος   ………………………………………….. 

ΕΙΔΟΣ    Μεταφορά   Δειγμάτων  Αίματος  1)  για Μοριακό και Ορολογικό   έλεγχο και  

2) Ασκών αίματος /Πλάσματος και Αιμοπεταλίων  

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ    : ……………………..€ χωρίς ΦΠΑ Η ………………………………………€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%   

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ      ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΤΟΥ   

 ΕΝΑΡΞΗ…………………………….,  ΛΗΞΗ   ………………………. 

 

 

Φλώρινα , σήμερα   ……………………………………….. στο Γενικό  Νοσοκομείο Φλώρινας  οι υπογεγραμμένοι  

α) το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινα που εδρεύει στην ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9 ΤΚ 53100  ΤΗΛ.23853/20266  

Α.Φ.Μ:999669027  Δ.Ο.Υ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΜΑΝΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

και β)………………………………………………………………., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

Με την με…………………………….  Απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου ΦΛΩΡΙΝΑΣ κατακυρώθηκε στην ως αυτά 

περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία  …………………………………. 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 

………………………………….σύμφωνα με τους όρους της  Δ/ξης  με αριθ. …………………………………………………με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής( χαμηλότερη ) , σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές  και την προσφορά του προμηθευτή . 

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

δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής , « Ανάδοχος » την μεταφορά Δειγμάτων Αίματος 1) για Μοριακό και Ορολογικό   

έλεγχο και 2) Ασκών αίματος /Πλάσματος και Αιμοπεταλίων CPV  85146000-4, ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά 

στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και 

συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94  ΑΡΘΡΟ 

24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων 

υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΤΙΜΗ 

Α.    ΕΤΑΙΡΙΑ    

Β.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   είναι   η    μεταφορά   Δειγμάτων  Αίματος  1)  για Μοριακό και Ορολογικό   

έλεγχο και 2) Ασκών αίματος /Πλάσματος και Αιμοπεταλίων CPV  6000000-8 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:………………………. €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α……………………………………………………………………………………………… € 

 
 
ΑΡΘΡΟ   2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος υποχρεούται 

μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες 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.  

 3. .1 Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Ο.Υ. “BloodColdChain”, ADR 1999 με τις ανά 

διετία αναθεωρήσεις του, 94/55/ΕΚ με τις αναθεωρήσεις του, 2002/98/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ 

1350/2000, ΦΕΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/31-05-07 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 

Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, Τμήματος Οδικών Μεταφορών) και με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία στην 

τήρηση όλων των απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς.  

Να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και πιστοποιημένο εξοπλισμό  

Η διάρκεια της μεταφοράς να υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς, που υπαγορεύονται από τη 

φύση της μεταφερόμενης ουσίας και το λόγο της μεταφοράς (π.χ. επείγουσα μετάγγιση) 

Να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας  του προσωπικού, του οχήματος και του εξοπλισμού 

Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφοράς 

Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τις ειδικές απαιτήσεις/προδιαγραφές κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού 

(Πίνακας ΙΙ)  

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR2007) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

Υλικό που έχει ελεγχθεί  με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες και δεν 

περιέχει παθογόνους παράγοντες. Πχ. Μονάδες ερυθρών προς  

Μετάγγιση 

Β. ΔΥΝΗΤΙΚΑ  
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 
(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ) 

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες 

 ότι περιέχει παθογόνους παράγοντες . Π.χ. Δείγμα αίματος για 

διαγνωστικό έλεγχο 
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Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες ότι 

περιέχει παθογόνους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν - μετά 

από έκθεση σε αυτούς-  μόνιμη ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή 

θανατηφόρα ασθένεια σε κατά άλλα υγιείς ανθρώπους. Π.χ. Ορρός φορέα 

HIV  

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής μεταφορά αίματος, πλάσματος και λοιπών  βιολογικών υλικών με βάση 

προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα εκδίδεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό και κατόπιν γραπτής 

συνεννοήσεως του αναδόχου με την αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με τους χρόνους και τα σημεία παραλαβής/ 

παράδοσης. Σε περίπτωση επείγουσας μεταφοράς (πχ. διακίνηση αίματος για επείγουσα μετάγγιση) ο ανάδοχος θα 

πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα από την υπηρεσία.  

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε μεταφορές ασκών 

αίματος και παραγώγων, μολυσματικών και διαγνωστικών δειγμάτων. Πιο αναλυτικά το έργο της διακίνησης θα 

περιλαμβάνει: 

 

α) Αυθημερόν διακίνηση, εντός λίγων ωρών από την παραλαβή του βιολογικού υλικού (ασκών αίματος παραγώγων, 

διαγνωστικών και μολυσματικών δειγμάτων), από/προς Μονάδες Υγείας Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, και Αττικής. 

 

β) Δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς σε 4 θερμοκρασίες, 2-8°C, -20°C έως -35°C, +20°C έως +24°C και -70°C ή 

+37°C. 

γ) Μεταφορά δειγμάτων αίματος προς το ΚΜΕ ΑΧΕΠΑ εντός ολίγων ωρών από την παραλαβή τους 

 

Όχημα μεταφοράς 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή στόλο οχημάτων (τουλάχιστον 3) για να καλύψει τις επείγουσες και μη 

ανάγκες του Νοσοκομείου σε μεταφορά βιολογικού υλικού απ΄ όλα τα σημεία παραλαβής-παράδοσης. Το όχημα να 

είναι κλιματιζόμενο, η δε καθαριότητα/απολύμανση να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με βάση τις οδηγίες 

για την διαχείριση βιολογικού υλικού. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής βιολογικού υλικού το όχημα πρέπει να 

καθαριστεί και να απολυμανθεί άμεσα πριν την επόμενη χρήση.  

Εντός του οχήματος απαγορεύεται:  

➢ Η μικτή φόρτωση με άλλα είδη 

➢ Η είσοδος και παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων πλην του οδηγού 

➢ Το παρκάρισμα σε αφύλαχτα σημεία 

➢ Η χρήση συσκευών με φλόγα 

Είναι στην διακριτή ευχέρεια της επιτροπής να ζητήσει επιτόπιο έλεγχο των οχημάτων στην φάση της τεχνικής 

αξιολόγησης. 
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Εξοπλισμός οχήματος 

O εξοπλισμός του οχήματος πρέπει να είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο που δεν θα επηρεάζει την ακεραιότητα 

και την ασφάλεια του οδηγού, του μεταφερόμενου υλικού και δεν θα παρεμποδίζει την τακτική απολύμανση και 

καθαριότητα του.  

 

Θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών 

Ο θάλαμος συντήρησης πρέπει να επιτυγχάνει τα ενδεδειγμένα επίπεδα θερμοκρασίας για κάθε είδος βιολογικού 

υλικού (Πίνακας ΙΙΙ) και να διαθέτει την κατάλληλη μόνωση που θα επιτρέπει την διατήρηση της θερμοκρασίας για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από τις εξωτερικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες.  

Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και διαδικασίες συντήρησης. Εάν 

και εφόσον γίνεται χρήση ψυκτικών μέσων για την επίτευξη της θερμοκρασίας τα μέσα αυτά δεν πρέπει να έρχονται 

σε επαφή με το μεταφερόμενο βιολογικό υλικό.  

Ο θάλαμος πρέπει να είναι πιστοποιημένος:  

➢ Από τον W.H.O. για την μεταφορά και αποθήκευση θερμο-ευαίσθητων βιολογικών υλικών 

➢ Κατά ADR για τη μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών υλικών  

Για τη μεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχημα - προκειμένου η ψυκτική αλυσίδα να παραμείνει 

σταθερή – ο ανάδοχος πρέπει να κάνει χρήση  μόνο ειδικών φορητών μέσων κατάλληλων για τη μεταφορά 

βιολογικού υλικού με χαρακτηριστικά (σταθερότητα, μόνωση) ανάλογα του θαλάμου συντήρησης.  

 

Παρακολούθηση θερμοκρασίας 

Οι συνθήκες θερμοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται  με πιστοποιημένες συσκευές καταγραφής των δεδομένων 

της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο.  

Το καταγραφικό πρέπει είναι τοποθετημένο σε σημείο προσβάσιμο για συνεχή παρακολούθηση από τον οδηγό του 

οχήματος, με οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, συναγερμό και δυνατότητα 24ωρης συνεχούς καταγραφής. Τα δεδομένα 

της θερμοκρασίας πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία άμεσα και αναδρομικά όποτε αυτά ζητηθούν για 

αξιολόγηση.  

Σε περίπτωση που το έργο απαιτεί την ταυτόχρονη μεταφορά βιολογικού υλικού σε διαφορετικές θερμοκρασίες θα 

πρέπει αυτό να ζητείται από την Υπηρεσία.   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ.  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ολικό αίμα 2-6∘C  

Ερυθροκύτταρα 2-6∘C 

Αιμοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα 20-24∘C 

Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο -20 έως -35∘C 

Δείγματα πλάσματος / ορού 2-8∘C / -20 έως -35∘C/ -70∘C * 

Μυελός των οστών 15-25∘C 

Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα 2-8∘C 

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος 2-8∘C 

Καλλιέργειες  15-25∘C/ 37∘C 

Βιοψίες 15-25∘C/ 37∘C 

Φαρυγγικό επίχρισμα  2-8∘C 

Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά  2-8∘C/ 15-25∘C * 

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) 15-25∘C * 

23PROC012225051 2023-03-03

ΑΔΑ: 6ΡΣΖ46907Ι-3ΨΣ



37 
 

Στις παραπάνω περιπτώσεις το επίπεδο θερμοκρασίας καθορίζεται από το είδος και το πρωτόκολλο της 

επιστημονικής δοκιμασίας. 

 
 
 
 
 Ειδικός εξοπλισμός 
 
Α) Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως πχ. διαρροή) το όχημα πρέπει να διαθέτει:  

➢ Πυροσβεστήρας 2kg ξηράς σκόνης, ο οποίος πρέπει να συντηρείται ετησίως και να διαθέτει ημερομηνία 

λήξης σε διακριτό σημείο  

➢ Προειδοποιητικές πινακίδες 

➢ Γιλέκο με φωσφορίζοντα στοιχεία 

➢ Χιονοαλυσίδες 

➢ Κουτί πρώτων βοηθειών 

➢ Απορροφητικό υλικό 

➢ Νερό 

➢ Απολυμαντικό με βάση το χλώριο 

➢ Αντισηπτικό χεριών 

➢ Κολλύριο ματιών 

➢ Γάντια μιας χρήσεως 

➢ Γάντια για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες 

➢ Προστατευτικά γυαλιά 

➢ Μάσκα μιας χρήσης 

➢ Δοχείο κλινικών απορριμμάτων 

 
Β) Για μεγαλύτερη ασφάλεια στην διακίνηση του βιολογικού υλικού και στην άμεση αντιμετώπιση επειγόντων 

περιστατικών συνίσταται η χρήση συστήματος GPS με δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο τόσο της 

γεωγραφικής θέσης όσο και της θερμοκρασίας εσωτερικά των θαλάμων θερμοσυντηρήσης.  

 

Συσκευασία 

Δείγμα  

α. Πρωτοταγής συσκευασία / περιέκτης 

α.1 Μολυσματικό υλικό: Ο περιέκτης τοποθετείται σε πιστοποιημένο σάκο μιας χρήσεως, με ερμητικό και μόνιμο 

κλείσιμο, που ανοίγει μόνο με σχίσιμο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το δείγμα. Ο σάκος να έχει δύο  θήκες μια για 

το δείγμα και μια για το συνοδευτικό παραπεμπτικό.  

Σημείωση: To παραπεμπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τον περιέκτη 

α.2 Δυνητικά μολυσματικό: Ως άνω.  

Πολλοί περιέκτες μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινή συσκευασία εάν και εφόσον είναι μερικώς απομονωμένοι 

μεταξύ τους.  

α.3 Σε περίπτωση μεταφοράς υγρού δείγματος, ο περιέκτης (είτε πρόκειται για μολυσματικό υλικό είτε για δυνητικά 

μολυσματικό) πρέπει να τυλίγεται αρχικά με επαρκή ποσότητα απορροφητικού υλικού ικανή να απορροφήσει όλο 

τον όγκο του μεταφερόμενου υγρού δείγματος και να το μετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση ρήξης του περιέκτη.  

β. Δευτεροταγής συσκευασία 

23PROC012225051 2023-03-03

ΑΔΑ: 6ΡΣΖ46907Ι-3ΨΣ



38 
 

Στη συνέχεια ο περιέκτης ή οι περιέκτες τοποθετούνται σε ειδικό πιστοποιημένο δοχείο μεταφοράς πολλαπλών 

χρήσεων, με ερμητικό κλείσιμο και κατάλληλη αντοχή για την προστασία της ακεραιότητας του μεταφερόμενου 

βιολογικού  υλικού.  

Όλες οι ανωτέρω συσκευασίες πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά 

μολυσματικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε θερμοκρασίες -40∘C έως 55∘C και πίεση έως 95kPa και να 

φέρουν εξωτερικά σήμανση επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο). 

 

Έγγραφα μεταφοράς  

Η εταιρεία μεταφοράς να εκδίδει με ευθύνη της οποιαδήποτε παραστατικά, φορτωτικές και άλλα απαραίτητα 

έγγραφα για τη μεταφορά.  

Απαραίτητα έγγραφα για την ασφαλή διακίνηση βιολογικού υλικού:  

➢ Ειδικό τριπλότυπο έγγραφο μεταφοράς, στο οποίο να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αποστολέα και 

παραλήπτη, είδος/ποσότητα/όγκος/ θερμοκρασία του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού. Στην περίπτωση 

μεταφοράς μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών υλικών το τριπλότυπο πρέπει να αναφέρει την 

συσκευασία και την κατηγοριοποίηση του βιολογικού υλικού με βάση την νομοθεσία περί επικινδυνότητας.   

➢ Δελτίο ατυχήματος 

➢ Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης 

➢ Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR του οδηγού 

 
 
Προσωπικό μεταφοράς 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαρκή προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο για το είδος του έργου .Το υπεύθυνο 

προσωπικό για την μεταφορά βιολογικού υλικού να είναι έμπειρο και εξειδικευμένο στις μεταφορές βιολογικού 

υλικού. Η εκπαίδευση του πρέπει να περιλαμβάνει:  

➢ Την συνεχή του επιμόρφωση με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και τη 

σχετική πιστοποίηση του από το Υπουργείο Μεταφορών 

➢ Τις συνθήκες χειρισμού, μεταφοράς και θερμοκρασίας ανά είδος βιολογικού υλικού 

➢ Τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να τηρούν 

➢ Τους εκτιμώμενους κινδύνους κατά την μεταφορά κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού καθώς και την 

διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που δύναται να προκύψουν από αυτούς τους κινδύνους.   

      
 
ΑΡΘΡΟ  4 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

• 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) ημερών από τότε που συνέβησαν, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι 

(20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της 

προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος 
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ΑΡΘΡΟ  5 

ΑΜΟΙΒΗ 

5.1 Η  αμοιβή  του  Αναδόχου  από  το  Νοσοκομείο  κατά  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης, σύμφωνα με την οικονομική 

προσφορά του Αναδόχου, θα είναι: 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
 
Το κόστος μεταφοράς από/προς ΚΜΕ ΑΧΕΠΑ αφορά την ταυτόχρονη μεταφορά ασκών αίματος και παραγώγων, 

καθώς και δειγμάτων αίματος για μοριακό και Ορολογικό έλεγχο  ανεξαρτήτου ποσότητας.  

Το κόστος μεταφοράς αφορά τις καθημερινές προγραμματισμένες διελεύσεις της εταιρείας μας από τις Μ.Υ. της 

κάθε περιοχής . 

Για τις μεταφορές από Μ.Υ. Θεσσαλονίκης και Βέροιας  απαιτείται ενημέρωση έως  7.30 π.μ της ίδιας ημέρας.  

Σε περίπτωση μεταφοράς κλειστών φορητών ψυγείων από και προς Αεροδρόμιο το κόστος της Αεροπορικής Εταιρίας 

για την παραλαβή ή αποστολή των ψυγείων που είναι συνάρτηση του μεταφερόμενου βάρους θα καταβάλλεται από 

την εταιρία μας και εν συνεχεία θα χρεώνεται στο τιμολόγιο του μήνα. Το σχετικό παραστατικό (διατακτική) θα 

επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. 

Σε περίπτωση παραλαβής και μεταφοράς κλειστού φορητού ψυγείου της Αιμοδοσίας από και προς το Αεροδρόμιο η 

εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθή συντήρηση του υλικού. 

Η εταιρία επιβαρύνεται για το κόστος συσκευασίας των δειγμάτων αίματος για τον ορολογικό και μοριακό έλεγχο.  

Τα δρομολόγια μπορούν να διαφοροποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.  

Ο Ανάδοχος θα βαρύνεται με τις  νόμιμες κρατήσεις  σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις : 

Ποσοστό% Φόρος εισοδήματος τιμολογίων παροχής υπηρεσιών (άρθρο 55, Ν. 2238/94Σε περίπτωση αλλαγής των 

ανωτέρω κρατήσεων, θα ισχύσουν οι νόμιμες κρατήσεις, όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Τα έξοδα μεταφοράς προσωπικού βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε  ένα έτος και αρχίζει την………………………, λήγει δε την  

………………………………..με δικαίωμα δίμηνης παράτασης ως προς την ολοκλήρωση (απορρόφηση) του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου. 

Η ισχύς των σχετικών συμβάσεων μπορεί να διακοπεί εφόσον γίνει προμήθεια των ζητούμενων ειδών από την 3η 

ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή από κεντρική υπηρεσία (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο 

Ανάπτυξης). Στην περίπτωση αυτή για τη λύση της σύμβασης, η υπηρεσία μας, ουδεμία ευθύνη έχει έναν του 

χορηγητή. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Η Σύμβαση αυτή αποδίδει την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει κάθε 

προηγούμενης συμφωνίας ή δήλωσης, γραπτής ή προφορικής σε σχέση με όσα ορίζονται δυνάμει της παρούσας. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας θα γίνεται μόνον εγγράφως.  

      
 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση που όρος της παρούσας Σύμβασης, ή η εφαρμογή αυτού σε οποιαδήποτε περίπτωση καταστεί άκυρος 

ή ανίσχυρος, δεν θίγεται το κύρος των υπολοίπων διατάξεων της Σύμβασης αυτής και κάθε όρος της παρούσας 

Σύμβασης θα είναι έγκυρος και ισχυρός 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Οι επικεφαλίδες των άρθρων της παρούσας έχουν τεθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του άρθρου της Σύμβασης αυτής. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τα μέρη θα ενεργούν, όπως αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση και με πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας, και θα παρέχουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν δυνάμει της παρούσας και/ ή που 

ευλόγως απαιτούνται για τη χρήση και την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας 

Συμβάσεως. Οιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως ή καταστατικού, νόμου ή 

κανονισμού θα γίνεται εγγράφως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 

Η Σύμβαση καταρτίζεται, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας και για όλες τις 

μεταξύ των συμβαλλομένων διαφορές που τυχόν  προκύψουν από την Σύμβαση αυτή, αποκλειστικά αρμόδια είναι 

τα ελληνικά δικαστήρια 

 
ΑΡΘΡΟ 13 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής κατέθεσε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας την αριθμ 

…………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της Τράπεζας …………………………. το 5% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι …………………….€ 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Όλη η αλληλογραφία του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο θα απευθύνεται προς: 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Τηλέφωνο: 23853/50266 

Fax: 23853/22175 

 

Όλη η αλληλογραφία του Νοσοκομείου προς τον Ανάδοχο θα απευθύνεται προς : 

 

Πρόσωπο Επικοινωνίας……………………….. 

 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα τα οποία αφού αναγνώσθηκαν από τους 

συμβαλλόμενους, υπογράφηκαν και έλαβαν δύο (2) το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ένα ο Ανάδοχος. 

 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
    ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                              Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23PROC012225051 2023-03-03

ΑΔΑ: 6ΡΣΖ46907Ι-3ΨΣ



42 
 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
 
Ονομασία Τράπεζας 
 
Κατάστημα 
 
(_/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης ………..ΕΥΡ] 
 
………………. Προς 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…….. ΕΥΡ]…….. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
 
επιστολής ανέκκλητα  και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ΕΥΡ]…………….. (και ολογράφως) …….……………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή
 μας, υπέρ της εταιρείας………………………………..……. ΑΦΜ……………………………………  
_\νση…………………………………………………… 
 
Προς 
 
……………………………………….……………………..……………………………. 
 
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 
προμήθεια ………………( αρ.διακ/ξης …….../…..….) προς κάλυψη αναγκών του ……….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% 
της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίας ……….ΕΥΡ] αυτής . 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………….. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 
ο χρόνος  ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού  χρόνου 
δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. 
 
Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών 
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