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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2
η
/2023 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  

« διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών  

των Παραρτημάτων Θεσσαλονίκης» ,του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.  

ΓΙΑ (1) ΕΤΟΣ 2023-24 

Προϋπολογισμού 4.935,00€+ΦΠΑ 

                                                                                CPV:90524100-7 

          Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ έχοντας υπόψη την υπ΄αρ. 3
η
/1-2-2023 θέμα 19

ο
             

απόφαση του Δ.Σ. και  σύμφωνα με   το αρ. 50 & το αρ. 53 του Ν.4782/2021, καλεί με την πρόσκλησή 

του, προς κάθε ενδιαφερόμενο  του είδους,  να καταθέσει  έγγραφη  οικονομική προσφορά «για τη 

διαχείριση  επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών  των Παραρτημάτων 

Θεσσαλονίκης» για ένα (1) έτος έναντι συνολικού προϋπολογισμού  4.935,00€+ΦΠΑ  η δαπάνη θα 

βαρύνει την υπάρχουσα πίστωση ΚΑΕ 0439 του έτους 2023.    

         Η έγγραφη κατάθεση των δικαιολογητικών, των τεχνικών προδιαγραφών  και της οικονομικής  

προσφοράς,  θα γίνει σε κλειστό φάκελο μέχρι και την Παρασκευή 10-02-2023 και ώρα 11:00 πμ στα 

γραφεία του Κέντρου στην οδό Παπαρρηγοπούλου 7, 2
ος

 όροφος ΤΚ 54630. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και με courier ταχυδρομικά με αποκλειστική ευθύνη του 

συμμετέχοντα και σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης η προσφορά δεν θα παραλαμβάνεται  και δεν 

θα πρωτοκολλείτε  από την γραμματεία και θα επιστρέφετε χωρίς να  ανοιχθεί.     

 

Α)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επί ποινής απόρριψης) 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1) φωτοτυπία την άδεια λειτουργίας  ΕΑΑΜ ,φωτοτυπία  την εγγραφή στο ΓΕΜΗ που θα αποτυπώνονται  

οι δραστηριότητες στο αντικείμενο της πρόσκλησης, φωτοτυπία της  εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ(για 

νομικά πρόσωπα)  και  τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σε δήλωση δηλαδή  τηλέφωνα και mail  

2) φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα. 

3) Υ.Δ. του Ν.1599/1986 ποινικού μητρώου (είναι συνημμένη στο Παράρτημα Α΄). 

4) Υ.Δ. του Ν.1599/1986  αποδοχής  των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης 2
η
/2023 και να 

διαθέτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του αρ.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά απόδειξης σε ξεχωριστώ  φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   που 

αναφέρονται στις παρ.1-7 .   

5) Οικονομική προσφορά σε € για το σύνολο των υπηρεσιών     (σχέδιο οικονομικής προσφοράς 

Παράρτημα Β΄).  

 

Β)  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (επί ποινής απόρριψης)  

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διαχείριση των επικίνδυνων, αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων του Κέντρου θα πραγματοποιείται από 

την ανάδοχη εταιρεία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ως επεξεργασία των ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα μπορεί να καθορισθεί η εφαρμογή 

φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών διεργασιών, που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά έτσι ώστε 

να περιορίζεται ο όγκος τους καθώς και την μετατροπή τους σε ακίνδυνα για την δημόσια υγεία με 

σκοπό, μετά την τελική τους επεξεργασία, να διατίθενται χωρίς προβλήματα στους χώρους ταφής των 

κοινών οικιακών απορριμμάτων. 

Ως διαδικασία επεξεργασίας των ΕΑΑΜ μπορεί να καθορισθεί: 

● Η μέθοδος της αποστείρωσης με ατμό υπό πίεση με κύκλο προ κενού ή όχι 

● Η μέθοδος της αποστείρωσης με ξηρά θερμική επεξεργασία 

● Η αδρανοποίηση ή αποστείρωση με ταυτόχρονη χρήση χημικής απολύμανσης 

● Η αποτέφρωση ή πυρόλυση 

● Η διαδικασία χρήσης μικροκυμάτων. 

Οι ελάχιστες τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να τηρούνται 

με βάση το Φ.Ε.Κ. 1537/τΒ78-05-2012 της 146163ΚΥΑ, «Μέτρα και όροι για την διαχείριση αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων». 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Για την εφαρμογή της διαχείρισης εντός ή εκτός του χώρου της θα απαιτηθούν από την υπηρεσία: 

1. Πρωτογενείς συσκευασίες προσωρινής αποθήκευσης (σακούλες) κίτρινου χρώματος με την 

ειδική σήμανση, καθώς επίσης και δευτερογενείς συσκευασίες για τη συλλογή και μεταφορά των ΕΑΑΜ 

εκτός Υ.Μ (είτε πιστοποιημένοι περιέκτες μιας χρήσεως τύπου HospitalBox, είτε πιστοποιημένοι 

τροχήλατοι ειδικοί κάδοι πολλαπλών χρήσεων), ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης που προτείνει η κάθε 

εταιρεία. 

2. Θάλαμο προσωρινής παραμονής, ειδικά διαμορφωμένο επαρκούς χωρητικότητας και με 

συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων με εσωτερική θερμοκρασία <0°Cμε ευκρινή 

σήμανση, «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου. 

Να επιδέχεται ευχερή καθαρισμό, απολύμανση και οι αγωγοί αρωγής να καταλήγουν στο δίκτυο 

αποχέτευσης του Κέντρου ή σε στεγανή δεξαμενή. Οι πόρτες του ψυκτικού θαλάμου θα φέρουν σύστημα 

ασφαλείας ώστε να κλειδώνουν μετά τη χρήση και να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο των εντεταλμένων 

υπαλλήλων διαχείρισης. 

3. Συχνότητα φόρτωσης σύμφωνα με τις ανάγκες των Παραρτημάτων και ανάλογα με τη 

χωρητικότητα του ψυγείου. Σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης σύμφωνα με την ισχύουσα 

κείμενη Νομοθεσία. 

4. Μονάδα αποστείρωσης σε περίπτωση που η επεξεργασία θα πραγματοποιείται στο χώρο 

του Κέντρου. Η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει άδεια λειτουργίας για τη 
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Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ). 

5. Δύο (2) ειδικά πιστοποιημένα οχήματα για την ασφαλή μεταφορά των αποβλήτων, 

τελείως κλειστό, στεγανό, με δυνατότητα ψύξης <8°C, χωρίς μηχανισμό συμπίεσης που να μπορεί να 

πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα και με όλες τις σχετικές άδειες . 

6. Έγγραφο που θα συνοδεύει τα απορρίμματα σε τέσσερα αντίτυπα, εκ των οποίων ένα θα 

παραμένει στην Υγειονομική Μονάδα, ένα μένει στον μεταφορέα και ένα στον χώρο επεξεργασίας και 

ένα θα αποστέλλεται στην Υγειονομική Μονάδα για να διατηρηθεί στο αρχείο της. 

7. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις περιπτώσεις ατυχημάτων ή τις περιπτώσεις διαρροής 

επικίνδυνων αποβλήτων που αφορά τόσο τους εργαζόμενους της εταιρείας, όσο και την προστασία του 

περιβάλλοντος το οποίο θα κοινοποιηθεί στην Ε.Ν.Λ. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ θα πραγματοποιείται εντός του χώρων του Κέντρου και συγκεκριμένα των 

παραρτημάτων Π.Χ.Π.  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» : 7ο  χλμ.  Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, Π.Α.Α.Π.Α.Θ.: «Ο 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»: Τζών Κέννεντυ 62  - Πυλαία, πρ. Ι.Α.Α.: Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα ή εκτός 

των χώρων αυτών σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές και περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις: 

● Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 

12740/00. 

● Δυνατότητα τεμαχισμού των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο όπου θα εκτελεστεί 

αυτή, ώστε αυτά να καταστούν μη αναγνωρίσιμα και με διαστάσεις που να μην υπερβαίνουν τα 2cm, 

γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση του όγκου 

τους. 

● Η κατεργασία των αποβλήτων θα γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και 

θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε το τελικό μικροβιακό φορτίο να είναι παρεμφερές με 

αυτό των οικιακών αποβλήτων. 

● Τα εκπεμπόμενα αέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστείρωση, θα πρέπει να 

απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία, κατά τρόπο που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα 

στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. 

● Έλεγχος με τη χρήση κατάλληλων δεικτών (χημικών και βιολογικών) της 

αποτελεσματικότητος της διαδικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ, σειρά ΕΝ 866) για κάθε 

φορτίο (ποσότητα) που υπόκειται στη διαδικασία αυτή. 

● Να διαθέτει καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου όλων των λειτουργιών κατά τη 

διαδικασία της αποστείρωσης όπως θερμόμετρα, μανόμετρα κ.λπ. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Η μονάδα θα πρέπει να παράγει ένα τελικό προϊόν, που για αισθητικούς λόγους θα πρέπει 

να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Να είναι ομοιογενούς χρώματος και όψης 

• Να έχει κοκκώδη όψη, να μην είναι αναγνωρίσιμο και να μην παρουσιάζει αιχμές 

• Να είναι τελείως στεγνό, ανεξάρτητα από την ποσότητα νερού που παρουσιάζει το 





 

 

[4] 

 

εισαχθέν απόβλητο 

• Να είναι πράγματι άοσμο μόλις ψύχεται και να έχει μία οσμή εξαιρετικά ελαφριά και 

ελάχιστα δυσάρεστη στην όσφρηση, όταν είναι ακόμη ζεστό. 

• Να απορρίπτεται εύκολα σε δημόσιους χώρους διάθεσης απορριμμάτων, όπως τα 

συνήθη απόβλητα. 

2. Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί σε χαμηλή συμπίεση, έτσι ώστε να περιορίζει στο ελάχιστο τον 

κίνδυνο έκλυσης ατμών ή αερολυμάτων. 

3. Να μην ελκύει ατμούς, οσμές και μολυσματικά υγρά. 

4. Να είναι κατά το δυνατόν αθόρυβη στη λειτουργία της. 

5. Να παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τη λειτουργία του εξοπλισμού. 

6. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας, η μονάδα πρέπει να μπορεί να επαναλειτουργήσει 

χωρίς το προσωπικό να έλθει σε καμία επαφή με τα απόβλητα, που υπάρχουν στη δεξαμενή. 

7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστείρωσης των μολυσματικών αποβλήτων, αυτά με 

ευθύνη του προσωπικού του αναδόχου, θα τοποθετούνται σε ειδικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος, 

πλήρους στεγανότητας, και θα φέρουν την ανεξίτηλη ένδειξη «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», την ονομασία 

του φορέα αποστείρωσης (ανάδοχος) και την ονομασία του Κέντρου «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Στους υποδοχείς θα αναγράφονται τα στοιχεία 

ιχνηλασιμότητας του φορέα πχ ημερομηνία αποστείρωσης. 

8. Τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ διατίθενται τελικά σε ΧΥΤΑ, σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις. 

9. Το προσωπικό του αναδόχου, που θα χειρίζεται τα μολυσματικά απόβλητα, καθόλα τα στάδια 

επεξεργασίας αυτών, εντός του Κέντρου, θα φέρει ειδική ένδυση. 

10. Για κάθε ατύχημα σε υπαλλήλους της μονάδας επεξεργασίας καθώς και οποιαδήποτε βλάβη στον 

εξοπλισμό που θα είναι εγκαταστημένος στο Κέντρο μας, ο ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά με 

κάθε αστική και ποινική ευθύνη. Υπεύθυνος, ώστε να υποστεί τις ανάλογες κυρώσεις είναι επίσης ο 

ανάδοχος για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των αποβλήτων 

και να βαρύνουν το περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία. 

11. Η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισµό για την 

επεξεργασία των ΕΑΑΜ, προκειμένου να µην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της 

διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης του βασικού εξοπλισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Από το Κέντρο θα πραγματοποιείται έλεγχος της διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας της 

αποστείρωσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, με χρήση βιολογικών δεικτών (ένας δείκτης ανά 200 Lit 

ωφέλιμου όγκου του θαλάμου και με ελάχιστο αριθμό τριών βιολογικών δεικτών). Το κόστος των 

βιολογικών δεικτών και του ελέγχου εν γένει θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής των αποστειρωμένων αποβλήτων απαιτήσει 

δειγματοληψία και έλεγχο της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

απευθύνεται σε πιστοποιημένο προς τούτο εργαστήριο, που θα του υποδειχθεί και να καταβάλλει το 

κόστος της συγκεκριμένης διαδικασία του ελέγχου. 

Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων 

του Κέντρου, για την επίβλεψη της διαδικασίας διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων καθώς 

και την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
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Ο ανάδοχος θα εισέρχεται στους χώρους του Κέντρου, μόνο με την άδεια των αρμοδίων 

υπαλλήλων αυτού. Θα πραγματοποιεί την καταμέτρηση των αποβλήτων, την παραλαβή τους προς 

μεταφορά εκτός Κέντρου για την αποστείρωσή τους ή την 

αποστείρωσή τους εντός του Κέντρου, παρουσία του υπεύθυνου υπαλλήλου που θα οριστεί ή του 

αντικαταστάτη. Θα συμμορφώνεται απόλυτα προς τις υποδείξεις και συστάσεις για καλύτερη, 

αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση του έργου. 

Ο ανάδοχος θα προσκομίσει ειδική ζυγαριά επί της οποίας θα τοποθετηθεί ο ψυκτικός θάλαμος. 

Με αυτόν τον τρόπο δεν θα επιδέχονται αμφισβητήσεις οι ποσότητες των αποβλήτων που διαχειρίζεται 

κάθε φορά και συνολικά. 

Ενδεικτικά, ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί δυο δρομολόγιο τον μήνα για το Π.Χ.Π. «Ο Άγιος 

Παντελεήμων» Θεσσαλονίκης, ένα δρομολόγιο το μήνα για το Π.Α.Α.με Α.«Ο Άγιος Δημήτριος» και ένα 

δρομολόγιο το μήνα για το Παράρτημα Ι.Α.Α. 

 

Γ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

 

 

Προϋπολογισμός Ποσότητα (kg) Τιμή ανά κιλό 

άνευ Φ.Π.Α. 

Συνολική τιμή άνευ 

Φ.Π.Α. 

Π.Χ.Π. «Ο Άγιος Παντελεήμων  2.000 2,10€  

 

Π.Α.Α.Π. με Α. «Ο  Άγιος 

Δημήτριος  
280 

2,00€ 
 

Ι.Α.Α. 70 2,10€  

Σύνολο  2.350, 2,10€ 4.935,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός: 4.935,00€ +Φ.Π.Α. 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές με βάση τον αριθμό των περιθαλπόμενων σε κάθε παράρτημα.                                      

Ο υπολογισμός των ποσοτήτων των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που θα παραδίδονται, θα 

πραγματοποιείται παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου από κάθε Παράρτημα, ο οποίος και στο τέλος κάθε 

μήνα θα υποβάλλει στην Οικονομική Υπηρεσία του Κέντρου αναλυτική κατάσταση με τις ποσότητες σε 

κιλά που αποστειρώθηκαν, καθώς και έγγραφο καλής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.        

 Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κ.λπ.), το 

Κέντρο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.                                                                       

 

 

Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (επί ποινής απόρριψης)  

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί εγγράφως και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το σύνολο των 

υπηρεσιών ,με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς ,από την επιτροπή απευθείας αναθέσεων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας για τα Παραρτήματα Θεσσαλονίκης(ΘΧΠ Αγ. Παντελεήμων-ΙΑΑ/ΠΕΥΚΑ-

ΑΑΠΑΘ/ΠΥΛΑΙΑ).     

 Οι προσφορές θα αξιολογηθούν σύμφωνα  με την πληρότητα των  δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών απαιτήσεων της πρόσκλησης και ο ανάδοχος θα είναι αυτός που θα προσφέρει  την 

χαμηλότερη οικονομική προσφορά μέσα στα όρια του προϋπολογισμού της πρόσκλησης. Άλλη 

προσφορά δλδ αντιπροσφορά ή  ασαφής οικονομική προσφορά θα απορρίπτετε και δεν θα λαμβάνετε 

υπόψη. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).  
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Γ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Θα υπογραφεί η σχετική   σύμβαση   με τον   ανάδοχο  άμεσα   για την « διαχείριση επικίνδυνων  

ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών των Παραρτημάτων Θεσσαλονίκης» ,του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.  για 

ένα (1) έτος . 
 

Δ) Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα με την έκδοση των νόμιμων παραστατικών από τον 

ανάδοχο και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των Π.Υ. από την επιτροπή που θα ορισθεί με απόφαση της 

διοίκησης.   
 

 

 

Η  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ  

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ –ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ                            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 
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)

: 
ΚΚΠ -ΠΚΜ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις: 

     1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:  

      α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση) 

      β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ.2 (εμπορία 

επιρροής – μεσάζοντες),396 παρ. (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

  γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών  συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5
ης

 Ιουλίου 2017 

σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 
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προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λ.π.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 

(απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του 

Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν 

αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την 

προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη 

σχετικά με το ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν.4689/2020 (Α’ 103) , 

     δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15
ης

 Μαρτίου 2017  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 

την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση 

της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 

187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν.4689/2020 (Α’ 

103). 

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για  τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 

άρθρων 2 και 39 του ν.4557/2018 (Α’ 139),   

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

 

 

 
 Ημερομηνία:      ../../20... 

 

Ο – Η Δηλών 

 

 

 

                                                                                                                                                                      (Υπογραφή) 
 

(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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ  2
Η
/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ « διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών  

των Παραρτημάτων Θεσσαλονίκης» ,του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ 

1 ΕΙΔΟΣ Π.Υ.   ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ  

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ  

ΤΙΜΗ  

ΜΕ ΦΠΑ  

2  

2.350 Kg  ΕΑΑΜ  

   

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

 
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)

: 
ΚΚΠ -ΠΚΜ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Αποδέχομαι  τους  όρους και τις τεχνικές  προδιαγραφές της πρόσκλησης 2
η
/2023 πρόσκλησης    και  

διαθέτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του αρ.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά απόδειξης σε ξεχωριστώ  φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   που 

αναφέρονται στις παρ.1-7 .   

  

 

 

 

 




