
               

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΦΥΛΩΝ  

 

                   Ημερομηνία: 04/11/2016     

                   Αρ. Πρωτ.: 126538   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ταχ. Δ/νση       : Ανδρόγεω 2 

Ταχ. Κώδικας  : 71202 

Πληροφορίες   : Σαββάκη Πελαγία 

Τηλέφωνο        :  2813409537 

FAX                  :  2810243370 

E- Mail             : savvaki-p@heraklion.gr 
 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017 

Προϋπολογισμού 5.208,00€ συμπ. Φ.Π.Α.(24%) 

CPV: 90524000-6  

 
 

 

 

 

 

Περιεχόμενο Μελέτης: 
1. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός   
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

3. Τιμολόγιο 

4. Τεχνικές Προδιαγραφές 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΦΥΛΩΝ  

 

                   Ημερομηνία: 04/11/2016     

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ:«Υπηρεσία αποθήκευσης,    

……………… μεταφοράς και διαχείρισης 

……………… επικίνδυνων μολυσματικών 

………………  ιατρικών αποβλήτων» 

 

Κ.Α. 15-6117.009 

Προϋπολογισμός: 5.208,00 
 

 

Ταχ. Δ/νση       : Ανδρόγεω 2 

Ταχ. Κώδικας  : 71202 

Πληροφορίες   : Σαββάκη Πελαγία 

Τηλέφωνο        :  2813409537 

FAX                  :  2810243370 

E- Mail             : savvaki-p@heraklion.gr 
 

 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147. Α΄8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) .την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της  παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 

εκτός της περίπτωσης  β΄ της παρ. VII του άρθρου 172 παρ.8, του  άρθρου 194 

και της παρ. 5 του άρθρου 196, που καταργούνται με τον Ν.4412/2016. 

4. Τη με αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

αντιδημάρχων του Δήμου Ηρακλείου 

5. Τη με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης 

αρμοδιότητας υπογραφής α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων 

ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των 

διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος δ) Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) 

όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω 

6.  ά των  δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) της  Δ/νσης Κοινωνικής 

Ανάπτυξης 

7. Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.146163/2012 περί διαχείριση των επικίνδυνων 

υγειονομικών αποβλήτων.   

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφοράς και 

διαχείρισης επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων από τις δομές των δέκα  

(10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
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(ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) Δήμου Ηρακλείου καθώς και του Δημοτικού Ιατρείου και 

αναλυτικά έχει ως εξής: 

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΝΩΝ 

 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Υπηρεσίας  
ανά μήνα 

 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΦΠΑ 24% 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Υπηρεσίες αποθήκευση, μεταφορά 

και διαχείριση επικίνδυνων 

μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων  

Για το έτος 2016  

CPV: 90524000-6 

1 350,00 350,00 84,00 434,00 

2 Υπηρεσίες αποθήκευση, μεταφορά 

και διαχείριση επικίνδυνων 

μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων  

Για το έτος 2017 

CPV: 90524000-6 

11 350,00 3850,00 924,00 4.774,00 

ΣΥΝΟΛΑ 12  4.200,00 1008,00 5208,00 

 

Σημειώνεται ότι το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τους 

προϋπολογισμούς του Δήμου για την χρονική περίοδο 2016-2017 αντίστοιχα:   

 Η συνολική δαπάνη  350,00€ πλέον  (24%) ήτοι 434,00€  ύ 

 ί Κ.Α.15-6117.009   ϋύ  ή   

ό έ 2016.  

  Η συνολική δαπάνη  3850,00€ πλέον  (24%) ήτοι 4.774,00€  

ύ  ί Κ.Α.15-6117.009   ϋύ  ή 

  ό έ 2017.  

 
   

   

 

 

 

 

 

 

Η  Σ υ ν τ ά ξ α σ α  H  Π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν η  

Τ μ ή μ α τ ο ς  

Ο  Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ς  

Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  

 

 

 

Σ α β β ά κ η  

Π ε λ α γ ί α   

 

 

 

Κ ο ρ ν α ρ ά κ η  

Μ α ρ ί α  

 

 

 

Φ α ν ο ύ ρ ι ο ς  

Ο ι κ ο ν ο μ ά κ η ς  
Η μ ε ρ . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6  Η μ ε ρ . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6  Η μ ε ρ . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΦΥΛΩΝ  

 

                   Ημερομηνία: 04/11/2016     

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ:«Υπηρεσία αποθήκευσης,    

……………… μεταφοράς και διαχείρισης 

……………… επικίνδυνων μολυσματικών 

………………  ιατρικών αποβλήτων» 

 

Κ.Α. 15-6117.009 

Προϋπολογισμός: 5208,00 
 

 

Ταχ. Δ/νση       : Ανδρόγεω 2 

Ταχ. Κώδικας  : 71202 

Πληροφορίες   : Σαββάκη Πελαγία 

Τηλέφωνο        :  2813409537 

FAX                  :  2810243370 

E- Mail             : savvaki-p@heraklion.gr 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΝΩΝ 

 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Υπηρεσίας  ανά μήνα 

1 Υπηρεσίες αποθήκευση, μεταφορά και 

διαχείριση επικίνδυνων μολυσματικών 

ιατρικών αποβλήτων  

Για το έτος 2016  

CPV: 90524000-6 

1 350,00 

2 Υπηρεσίες αποθήκευση, μεταφορά και 

διαχείριση επικίνδυνων μολυσματικών 

ιατρικών αποβλήτων  

Για το έτος 2017 

CPV: 90524000-6 

11 350,00 

 

 

 

 

 

 

Η  Σ υ ν τ ά ξ α σ α  H  Π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν η  

Τ μ ή μ α τ ο ς  

Ο  Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ς  

Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  

 

 

 

Σ α β β ά κ η  

Π ε λ α γ ί α   

 

 

 

Κ ο ρ ν α ρ ά κ η  

Μ α ρ ί α  

 

 

 

Φ α ν ο ύ ρ ι ο ς  

Ο ι κ ο ν ο μ ά κ η ς  
Η μ ε ρ . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6  Η μ ε ρ . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6  Η μ ε ρ . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΦΥΛΩΝ  

 

                   Ημερομηνία: 04/11/2016     

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ:«Υπηρεσία αποθήκευσης,    

……………… μεταφοράς και διαχείρισης 

……………… επικίνδυνων μολυσματικών 

………………  ιατρικών αποβλήτων» 

 

Κ.Α. 15-6117.009 

Προϋπολογισμός: 5.208,00 
 

 

Ταχ. Δ/νση       : Ανδρόγεω 2 

Ταχ. Κώδικας  : 71202 

Πληροφορίες   : Σαββάκη Πελαγία 

Τηλέφωνο        :  2813409537 

FAX                  :  2810243370 

E- Mail             : savvaki-p@heraklion.gr 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος. για την 

διαχείριση των επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων που απορρέουν από το Δημοτικό 

Ιατρείο καθώς και από τις νοσηλευτικές δομές των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) Δήμου Ηρακλείου Κρήτης,  

 

Άρθρο 1ο   

 Ισχύουσες Διατάξεις -Αποφάσεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από:  

Α Τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147. Α΄8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

.Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 

38 της  παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) εκτός 

της περίπτωσης  β΄ της παρ. VII του άρθρου 172 παρ.8, του  άρθρου 194 και της παρ. 

5 του άρθρου 196, που καταργούνται με τον Ν.4412/2016. 

4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.146163/2012 περί διαχείριση των επικίνδυνων 

υγειονομικών αποβλήτων.   

5.  ά των  δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) της  Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης 
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Β. Τις αποφάσεις : 

1. Τη με αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων 

του Δήμου Ηρακλείου. 

2. Τη με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης 

αρμοδιότητας υπογραφής α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων 

ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των διακηρύξεων 

αυτών και των δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) 

Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των συναφών 

εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω. 

3. Την υπ΄αριθ.713/12-10-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 

διάθεσης πίστωσης για υπηρεσίες  αποθήκευσης, μεταφοράς και διαχείρισης 

επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων (ΑΔΑ:6ΓΩΝΩ0Ο-Δ1Β). 

 

Άρθρο 2 

 Αντικείμενο υπηρεσίας 
Αντικείμενο εργασίας είναι η ανάθεση σε εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων την  

αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων 

όπως αυτό ειδικά περιγράφεται παρακάτω: 

Η ανάδοχος εταιρεία θα εκχωρήσει μέσω δανεισμού (χρησικτησία) έντεκα (11) 

ψυκτικούς θαλάμους ένα για κάθε κέντρο καθώς και ανάλογα  αποθηκευτικά κυτία, για 

προσωρινή αποθήκευση του υλικού.  

Εν συνεχεία  η μεταφορά των Επικίνδυνων Μολυσματικών Αποβλήτων που 

παράγονται στο Δημοτικό Ιατρείο καθώς και στις νοσηλευτικές δομές των Κέντρων 

Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.), θα 

πραγματοποιείται με ειδικά αδειοδοτημένα φορτηγά ψυγεία της αναδόχου εταιρείας. Το 

μολυσματικό υλικό θα μεταφερθεί στη Μονάδα Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων της 

ανάδοχης εταιρείας, όπου και θα πραγματοποιείται η Αποστείρωση αυτού και εν συνεχεία θα 

μεταφέρονται σε Αποτεφρωτήρα προς Αποτέφρωση. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει στην 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  Βεβαίωση Επιτυχούς Αποστείρωσης στην οποία θα 

βεβαιώνεται το αποτέλεσμα της αποστείρωσης κάθε φορτίου μολυσματικού υλικού  καθώς 

και Βεβαίωση παράδοσης – παραλαβής του υλικού στον Αποτεφρωτήριο. 

Καθ΄όλη την διάρκεια της συμβάσεως η ανάδοχη εταιρία θα πρέπει: 

i. Να παρέχει όλα τα αναλώσιμα υλικά (συσκευασίες) που απαιτούνται σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία για τη συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά των μολυσματικών 

αποβλήτων προς επεξεργασία και συγκεκριμένα:  

 πιστοποιημένα κατά ADR χαρτοκυτία τύπου “HOSPITAL BOX”.  

 ειδικά πλαστικά ανθεκτικά κυτία απόρριψης αιχμηρών αποβλήτων χωρητικότητας 3 

lt,  

 κατάλληλη εξωτερική επένδυση χαρτοκυτίων. 

ii. Να μεριμνά για την  αποκομιδή των αποβλήτων  που θα γίνεται  μία (1) φορά ανά μήνα για κάθε 

Μονάδα. 

iii. Να χορηγήσει μέσω δανεισμού για όλο το διάστημα της συμβάσεως, έντεκα (11) ψυκτικών 

θαλάμων, προκειμένου να πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.  

iv. Να μεριμνά για την   απολύμανση των ψυκτικών θαλαμών σε κάθε παραλαβή των μολυσματικών 

αποβλήτων. 

v. Να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου που εμπλέκεται στην όλη διαδικασία.  

 

Άρθρο 3 

 Ο προϋπολογισμός δαπάνης 

 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της υπηρεσίας που αφορά την αποθήκευση, μεταφορά και 

διαχείριση επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων ανέρχεται συνολικά στο 
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ποσό των 4.200,00 €, πλέον Φ.Π.Α (24%) ήτοι 5.208,00 €, για την οποία υφίσταται σχετική 

πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016, και σχετική 

πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 2017, στον οικείο Κ.Α.15-6117.009  εξόδων με τίτλο 

δαπάνης  «Αμοιβή υπηρεσιών για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων των δομών παροχής». 
Σημειώνεται ότι το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τους 

προϋπολογισμούς του Δήμου για την χρονική περίοδο 2016-2017 αντίστοιχα:   

 Η συνολική δαπάνη  350,00€ πλέον  (24%) ήτοι 434,00€  ύ  

ί Κ.Α.15-6117.009   ϋύ  ή   ό 

έ 2016.  

  Η συνολική δαπάνη  3850,00€ πλέον  (24%) ήτοι 4.774,00€  ύ  

ί Κ.Α.15-6117.009   ϋύ  ή   ό 

έ 2017.  

 

Άρθρο 4ο  

Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας – Επάρκειας Υποδομών – Εμπειρίας : 
1. Πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες που 

καλείται να προσφέρει ο ανάδοχος, πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένο 

στην Ελληνική ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας.  

2. Ειδική άδεια λειτουργίας Επιχείρησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  Σ υ ν τ ά ξ α σ α  Η π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν η    

Τ μ ή μ α τ ο ς  

Ο  Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ς  

Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  
 

 

 

Σ α β β ά κ η  

Π ε λ α γ ι α  

 

 

 

Κ ο ρ ν α ρ ά κ η  

Μ α ρ ί α  

 

 

 

Ο ι κ ο ν ο μ ά κ η ς  

Φ α ν ο ύ ρ ι ο ς  
Η μ ε ρ . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6  Η μ ε ρ . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6  Η μ ε ρ . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6  

  

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 

 

 

ΚΑΝΑΒΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ  

 

Ημερομηνία: 30/09/2016  

  

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Υπηρεσία αποθήκευσης,    

……………………...μεταφοράς και διαχείρισης 

………………………επικίνδυνων μολυσματικών 

……………………….ιατρικών αποβλήτων» 

 

Κ.Α. 15-6117.009 

Προϋπολογισμός: 5208,00 

Ταχ. Δ/νση       : Ανδρόγεω 2 

Ταχ. Κώδικας  : 71202 

Πληροφορίες   : Οικονομάκης Φανούριος 

Τηλέφωνο        :  2813409128 

FAX                  :  2810229207 

E- Mail             : oikonomakis-f@heraklion.gr 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο   

 Αντικείμενο της Προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος. για 

την διαχείριση  των επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων που απορρέουν από το Δημοτικό 

Ιατρείο καθώς και από τις νοσηλευτικές δομές των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) 

 

Άρθρο 2ο  

 Ισχύουσες Διατάξεις - Αποφάσεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από:  

Α Τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147. Α΄8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

.Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 

38 της  παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) εκτός 

της περίπτωσης  β΄ της παρ. VII του άρθρου 172 παρ.8, του  άρθρου 194 και της παρ. 

5 του άρθρου 196, που καταργούνται με τον Ν.4412/2016. 

4.  ά των  δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) της  Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης 

5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.146163/2012 περί διαχείριση των επικίνδυνων 

υγειονομικών αποβλήτων.   

Β. Τις αποφάσεις : 

1. Τη με αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων 

του Δήμου Ηρακλείου 
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2. Την υπ΄αριθ.713/12-10-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκριση 

διάθεσης πίστωσης για υπηρεσίες  αποθήκευσης, μεταφοράς και διαχείρισης 

επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων (ΑΔΑ:6ΓΩΝΩ0Ο-Δ1Β). 

3. Τη με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης 

αρμοδιότητας υπογραφής α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων 

ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των διακηρύξεων 

αυτών και των δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) 

Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των συναφών 

εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω 

 

Άρθρο 3ο  

Συμβατικά Στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας είναι τα κάτωθι: 

1. Προϋπολογισμός 

2. Τιμολόγιο 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

4. Τεχνική Περιγραφή 

 

Άρθρο 4ο  

 Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, μετά 

από  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών.  

Η κατακύρωση με απόφαση Δημάρχου θα γίνει σε αυτόν που προσέφερε την 

φθηνότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 5ο  

Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Η υποχρέωση για την πλήρη συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων με τις προσταγές της 

νομοθεσίας για την διαχείριση  των επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων που απορρέουν 

από το Δημοτικό Ιατρείο καθώς και από τις νοσηλευτικές δομές των Κέντρων Κοινοτικής 

Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.), αλλά και η ανάγκη για 

την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, οδήγησε τον Δήμο Ηρακλείου 

στην εκπόνηση μελέτης για την ανάθεση σε εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων μολυσματικών 

ιατρικών αποβλήτων την αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση του μολυσματικού υλικού. 

Τα επικίνδυνα ιατρικά - νοσηλευτικά  μολυσματικά απόβλητα όπως είναι βελόνες, 

σύριγγες, λεπίδες, σκαρφίδες κλπ, που προκύπτουν από την περίθαλψη των  οικονομικά 

αδυνάτων συμπολιτών μας στο  Δημοτικό Ιατρείο καθώς και στις νοσηλευτικές δομές των 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η, χρήζουν άμεσης συλλογής, αποστείρωσης και αποτέφρωσης. Η συλλογή 

των μολυσματικών αποβλήτων θα γίνετε σε ειδικά κυτία συλλογής μολυσματικού υλικού, τα 

οποία θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικούς θαλάμους και από εκεί θα 

παραλαμβάνονται από οχήματα της αναδόχου εταιρείας για μεταφορά, επεξεργασία στην 

έδρα της εν λόγω εταιρείας και τελική διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων, αφού έχουν απαλλαχθεί πλέον του μικροβιακού τους φορτίου.  

Η ανάδοχος εταιρεία θα εκχωρήσει μέσω δανεισμού έντεκα (11) ψυκτικούς θαλάμους ένα 

για κάθε κέντρο καθώς και ανάλογα  αποθηκευτικά κυτία, για προσωρινή αποθήκευση του 

υλικού, επίσης θα αναλάβει τα έξοδα μεταφοράς του μολυσματικού υλικού με δικά της 

αυτοκίνητα.  

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της υπηρεσίας που αφορά την αποθήκευση, μεταφορά και 

διαχείριση επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων ανέρχεται συνολικά στο 

ποσό των 4.200,00 €, πλέον Φ.Π.Α (24%) ήτοι 5.208,00 €, για την οποία υφίσταται σχετική 

πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016, και σχετική 

πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 2017, στον οικείο Κ.Α.15-6117.009  εξόδων με τίτλο 

δαπάνης  «Αμοιβή υπηρεσιών για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων των δομών παροχής». 
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Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμφώνα με τις 

διατάξεις του Ν4412/2016.  

 

Άρθρο 6ο  

Α. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Καθ΄όλη την διάρκεια της συμβάσεως η ανάδοχη εταιρία θα πρέπει: 

i. Να παρέχει όλα τα αναλώσιμα υλικά (συσκευασίες) που απαιτούνται σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία για τη συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά των μολυσματικών 

αποβλήτων προς επεξεργασία και συγκεκριμένα:  

ii. πιστοποιημένα κατά ADR χαρτοκυτία τύπου “HOSPITAL BOX”.  

iii. ειδικά πλαστικά ανθεκτικά κυτία απόρριψης αιχμηρών αποβλήτων χωρητικότητας 3 lt,  

iv. κατάλληλη εξωτερική επένδυση χαρτοκυτίων. 

v. Να μεριμνά για την  αποκομιδή των αποβλήτων  που θα γίνεται  μία (1) φορά ανά μήνα 

για κάθε Μονάδα. 

vi. Να χορηγήσει μέσω δανεισμού για όλο το διάστημα της συμβάσεως, έντεκα (11) 

ψυκτικών θαλάμων, προκειμένου να πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση των 

αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

vii. Να μεριμνά για την   απολύμανση των ψυκτικών θαλαμών σε κάθε παραλαβή των 

μολυσματικών αποβλήτων. 

viii. Να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου που εμπλέκεται στην όλη διαδικασία.  

 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την 

Αναθέτουσα Αρχή. Κατ' εξαίρεση είναι επιτρεπτή η εκχώρηση της είσπραξης της αμοιβής 

του Αναδόχου σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, εφόσον τηρηθεί η 

σχετική νόμιμη διαδικασία. 

 

Άρθρο 7ο  

Σύμβαση 
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 

Η  συγγραφή υποχρεώσεων ,οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός και η 

προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα 

καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Παράλληλα στη σύμβαση θα περιέχεται όρος για την εφαρμογή της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 

και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα παραπάνω, η 

σύμβαση είναι άκυρη και ενδεχόμενη ενταλματοποίηση της απαίτησης του παρόχου δεν θα 

ικανοποιείται.  Όταν η αναθέτουσα αρχή ή η επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης διαπιστώσει παράβαση των ανωτέρω κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, 

αυτή καταγγέλλεται από την Υπηρεσία.  Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά 

εξακολούθηση, η Υπηρεσία καταβάλλει τις αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδει τις 

ασφαλιστικές τους εισφορές. 

 

Άρθρο 8ο  

Χρόνος ισχύος της συμβάσεως 
Η διάρκεια της συμβάσεως θα είναι για  δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης της 

συμβάσεως για ένα επιπλέον μήνα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 

Άρθρο 9ο  

Τρόπος Πληρωμής 

Οι τιμές του τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των εργασιών και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρησή τους. 
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Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα σε 

ευρώ με τον αναλογούντα ΦΠΑ, με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά από 

βεβαίωση αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης 

Εργασιών. 

Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Πριν από κάθε πληρωμή θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική ενημερότητα και 

φορολογική ενημερότητα.  

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται άνευ της εκ μέρους του 

καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κ.λ.π) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών.  

 

Άρθρο 10ο  

Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή 

τη μη συμμόρφωση του με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. Όταν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθ.203 του  

Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 

να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία 15 ήμερών για την συμμόρφωση του. Αν η 

τασσόμενη προθεσμία, που τέθηκε με ειδική όχληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 

απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική 

όχληση και αιτιολογείται η  έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  Σ υ ν τ ά ξ α σ α  H  Π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν η  

Τ μ ή μ α τ ο ς  

Ο  Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ς  

Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  

 

 

 

Σ α β β ά κ η  

Π ε λ α γ ί α   

 

 

 

Κ ο ρ ν α ρ ά κ η  

Μ α ρ ί α  

 

 

 

Φ α ν ο ύ ρ ι ο ς  

Ο ι κ ο ν ο μ ά κ η ς  
Η μ ε ρ . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6  Η μ ε ρ . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6  Η μ ε ρ . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΦΥΛΩΝ  

 

                   Ημερομηνία: 10/11/2016     

                   Αρ. Πρωτ.: 129494  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ταχ. Δ/νση       : Ανδρόγεω 2 

Ταχ. Κώδικας  : 71202 

Πληροφορίες   : Σαββάκη Πελαγία 

Τηλέφωνο        :  2813409537 

FAX                  :  2810243370 

E- Mail             : savvaki-p@heraklion.gr 
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 
Ο Δήμος Ηρακλείου προκειμένου να διαφυλάξει την δημόσια υγεία αλλά και την 

προστασία του περιβάλλοντος, προέβη σε εκπόνηση μελέτης προκειμένου να αναθέσει σε 

εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων, την αποκομιδή  των 

επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων που απορρέουν από το Δημοτικό Ιατρείο καθώς και 

από τις νοσηλευτικές δομές των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) (όπως αναλυτικά αναφέρονται στα επισυναπτόμενα 

έγγραφα). Προσκαλεί λοιπόν τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται με την 

διαχείρισης επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων να υποβάλουν προσφορές 

συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.208,00 €, ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών 

που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του 

Δήμου Ηρακλείου Κρήτης (Δ/νση Αγίου Τίτου 1,τ.κ.71201,Ηρακλείο-Κρήτης), μέχρι και την 

ημέρα Δευτέρα 21/11/16 και ώρα  15.00 μ.μ. ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο 

φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς: 
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ: Αγίου Τίτου 1, τ.κ. 71201,Ηράκλειο Κρήτης 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την 

αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων μολυσματικών ιατρικών 

αποβλήτων» 

Προϋπολογισμού μελέτης : 5.208,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

(Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Δευτέρα, 21/11/16). 

«Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από το Τμήμα Πρωτοκόλλου». 

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος) 

 

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει τα κάτωθι: 

1. Το σύνολο των δικαιολογητικών και υπεύθυνων δηλώσεων, όπως εξειδικεύονται 

παρακάτω, καθώς και την τεχνική προσφορά. 

2. Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του 

ενιαίου φακέλου. 

 

Ειδικότερα οι συμμετέχοντες μέσα στον ανωτέρω φάκελο θα πρέπει να προσκομίσουν 

επίποινή αποκλεισμού : 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 

συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν έχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 1 του 

Ν.4412/2016 : 
 

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

ii. δωροδοκία 

iii. απάτη 

iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, 

v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, 

vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας σύμφωνα με 

το άρθρο 73 παρ 2 του Ν.4412/2016 είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας έλαβε 

γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

4. Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που 

τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

5. Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του ενιαίου 

φακέλου. 

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να 

λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης, κυρία Σαββάκη 

Πελαγία τηλ 2813-409537 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται όπως 

επικοινωνήσουν με το Τμήμα  Προμηθειών τηλ.2813409-185,186,189,403, email prom@ 

heraklion.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www 

.heraklion. gr/press/auction (Διακηρύξεις – Δημοπρασίες). 

 

Συνημμένα: Μελέτη (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο,  
  Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 
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