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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ                                        ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 21/07/2022     
ΗΠΕΙΡΟΥ  ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4276     
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ                                                                                    
                                          
Τµήµα: Οικονοµικό  
Γραφείο: Προµηθειών  
∆/νση: Αλ. Καλαντζάκου  13 
Κυπαρισσία,  Τ.Κ.  24 500                
Τηλ. 27613-60170                             

                   

                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΡ. 05/2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.645,16 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% CPV: 90524300-9, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ        

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. 

 

              ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
(ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ) 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η  επιλογή της συµφερότερης από 

οικονοµικής  άποψης προσφοράς      

βάσει τιµής.     

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως 08/08/2022 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
14:00 µ.µ. 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ηµεροµηνία : 09/08/2022- Ηµέρα : Τρίτη 
– Ώρα 10:00 π.µ.  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γ.Ν Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας,    Αλ. Καλαντζάκου 13 
Κυπαρισσία Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24500) 

Κωδικός Αριθµού Εξόδου (ΚΑΕ) 0829 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 90524300-9 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
5.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24)   Η δαπάνη 
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 
Νοσοκοµείου. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ∆ροµολόγιο  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρεις  (3) µήνες  

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκοµείου και στο πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜ∆ΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. Του Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΕΚ 81/05, άρθρο 7, παρ.8 υποπ.. 17). 

2. Του Ν. 4412/08-08-2016(ΦΕΚ147 Α΄/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών κ Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση 

του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµόσιων συµβάσεων ……………… τις υποδοµές 

και την υγεία» (Φ.Ε.Κ. 36 Α - 09/03/2021) 

4. Του Ν. 4472/2017 (Α’ 74) , άρθρο 27 σχετικά µε έκδοση απόφασης έγκρισης 
σκοπιµότητας για κάθε είδους προµήθειας , παροχής υπηρεσιών κλπ.  

5. Του Π.∆. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

6. Την αρίθµ. Υ4α/39171/11.04.2012 (ΦΕΚ.1256/Β/2012) Υπουργική Απόφαση 
«Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας.» 
 

7. Τον ενοποιηµένο Οργανισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Καλαµάτας και του 
Γενικού Νοσοκοµείου – Κ.Υ. Κυπαρισσίας µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, σύµφωνα µε την αρ. Υ4α/οικ. 123890/31-12-2012 
κοινή Υπουργική απόφαση Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υγείας (ΦΕΚ 3499/Β΄/31-12-2012). 

 
8. Την µε αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.63356/09.10.2020 (ΦΕΚ 856/14.10.2020 τ.Υ.Ο.∆.∆.) 

Κοινή Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας, µε θέµα «∆ιορισµός 
Αναπληρωτή ∆ιοικητή στο Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας, µε αρµοδιότητα στην 

αποκεντρωµένη οργανική µονάδα Κυπαρισσίας. 
 
9. Την υπ’ αρίθµ. 20573/22.10.2020 Απόφαση ∆ιοικήτριας του Γενικού 

Νοσοκοµείου Μεσσηνίας µε την οποία εκχωρεί πέραν των αρµοδιοτήτων, που 
προβλέπονται για τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή, στην παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 
3329/2005 και άλλες αρµοδιότητες 
 

10. Την υπ’ αριθµ. 22/15-07-2022 (Θ: 10ο) Απόφαση ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου 
Μεσσηνίας. 

 

11. Το γεγονός ότι το ποσό της µε αριθµό 2076/08-04-2022 σύµβασης (η οποία 
λήγει χρονικά στις 31/12/2022) για την ανάθεση της ∆ιακίνησης ∆ειγµάτων 
Βιολογικού Υλικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας έχει εξαντληθεί, 
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λόγω της συχνής µεταφοράς των δειγµάτων για τον ιό COVID-19 και των 
αναγκών της αιµοδοσίας για αίµατα – πλάσµατα. 

 

 
12. Την µε αρ. πρ. 769/21-07-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που 

καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων της Υπηρεσίας µας µε α/α 803/21-07-20022  
και αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια µε Α∆Α: Ψ55Μ46904Υ-ΚΑΩ                                   . 
 

13. Την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου µας. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

∆ιαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
5.645,16 € πλέον του Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. 

βάση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται (Παράρτηµα Ι) και 
τους όρους της διακήρυξης, ως κάτωθι : 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας), ∆ιεύθυνση Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24500, Τηλέφωνο: 
27613 60170.  

E-mail: promitheies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr 

Πληροφορίες: Γεωργία Πόταρη & Γεωργία Καλκαβούρα 
 

2. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Πρωτόκολλο Γενικού 

Νοσοκοµείου 

Μεσσηνίας 

(Νοσηλευτική Μονάδα 

Κυπαρισσίας) 

      08/08/2022 

Ώρα 14:00 µ.µ. 

Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας 

(Νοσηλευτική Μονάδα 

Κυπαρισσίας), Αλ. Καλαντζάκου 

13, Κυπαρισσία Τ.Κ. 24500, 

Γραφείο Προµηθειών 

στις 09/08/2022 ώρα 10:00 π.µ. 

 

3.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επί ποινή αποκλεισµού) 
 
Α. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη 
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υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτός 

ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού 

φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 

ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε 
µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπο.(άρθρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)  

Β. Φορολογική ενηµερότητα 

Γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (Β και Γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 
παρ.12 του Ν.4412/2016. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Για τους Συνεταιρισµούς, απαιτείται βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 
Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
Σηµείωση: Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος πρέπει να αναγράφονται η 
πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου, φαξ και η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) όλων των µελών του. 
 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την 
προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι 08/08/2022, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 14:00 µ.µ. 
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας µε οποιοδήποτε 
τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση 
να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της 
διενέργειας του διαγωνισµού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία 
∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην 

ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 
 

    5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στην 
ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο,  
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2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
2.3. Ο αριθµός της πρόσκλησης και το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
2.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε σφραγισµένο φάκελο 
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 Η αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται σε ένα στάδιο, που 
περιλαµβάνει τα παρακάτω επιµέρους βήµατα: 

•  Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 

• Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής 
• Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 

• Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 

• Ανάδειξη αναδόχου 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

 
Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ήτοι η χαµηλότερη 
προσφερόµενη τιµή ανά είδος, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται 
 
8. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. 
Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει 
συνυπολογισθεί στην προσφορά. 
Οι τιµές θα καταγράφονται ως εξής: 
Α) Τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Σύνολο προσφερόµενης τιµής 
Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο Φ.Π.Α. 
∆) Συνολικό κόστος µε Φ.Π.Α. 
Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να εναρµονίζεται µε αυτή του 
Παρατηρητηρίου τιµών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ηµέρα της 
προθεσµίας υποβολής προσφορών  (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον 
υπάρχει. 
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
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9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι 
δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές 
και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως 
ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που 
δεν επηρεάζουν την προµήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε 
κανένα σηµείο τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του 
Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά, µετά από 
σχετική εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε µία από 
τις κάτωθι περιπτώσεις: 

 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών. 
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης. 
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
7. ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου 
αυτοί αναφέρονται. 

8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί µε τον κωδικό του 
Παρατηρητηρίου Τιµών, εφόσον αντιστοιχίζονται 

9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται 
 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την 08/08/2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 
µ.µ., είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή για κάθε είδος 
ξεχωριστά.  
 
Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι ηµέρες (120) . 
 
10. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής 
προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127, του Ν. 
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).  
 
11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ  & ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προµήθεια είναι υποχρεωµένος να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω 
δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει αυτά που έχει προσκοµίσει 
κατά την κατάθεση της προσφοράς: 

• Φορολογική ενηµερότητα. 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της 
επιχείρησης. 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύµβασης, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Αρµοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα αρχή 
στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύµβασης και 
ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. 
 
Η σύµβαση ορίζεται για τρεις (3) µήνες. 
 
12.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παράδοση των υλικών γίνεται εξολοκλήρου ή τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες 
του τµήµατος  της Μ.Τ.Ν. και κατόπιν παραγγελίας από το αρµόδιο τµήµα. 
Η παραλαβή πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για 
το σκοπό αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016. 
Κατά τα λοιπά και σχετικά µε τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και 
ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση 
της  παρούσας  ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.   

13. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω 
προµήθειας, σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων σύµφωνα και µε το άρθρο 13. Η 
πληρωµή θα λάβει χώρα βάσει των τιµολογίων του Αναδόχου και θα 
πραγµατοποιηθεί µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του 
Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων. 
Όλα τα τιµήµατα της  Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά 
και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης της Σύµβασης.  

∆εν προβλέπεται προκαταβολή 
 

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
1. Καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας.  
2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να 
παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προµήθεια (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη 
αποφάσεων.  
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβαση να τηρεί τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν 4412/2016.  
4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής  
5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε 
υπευθυνότητες και  ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  
Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο 
διαγωνιζόµενος, αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης 
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σύµπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας ∆ιακήρυξης και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της. 

Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει 
αντίθεσή τους µε κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της 
∆ιακήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα 
δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας 
δικαίου. 
 
15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης εξ’ ολοκλήρου ή τµηµάτων του 
διαγωνισµού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης, µε ειδικώς αιτιολογηµένη 
απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου µε 
υποχρέωση την ανακοίνωση της µαταίωσης στους συµµετέχοντες. 
 
 
 

                                Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
 

                                                                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ     
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι     
  

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

  ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙ∆Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

                                 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Ολικό αίµα 

Ερυθροκύτταρα  

Αιµοπετάλια-Κοκκιοκύτταρα 

Πλάσµα πρόσφατα κατεψυγµένο 

∆είγµατα πλάσµατος/ορού 

Μυελός των οστών 

Προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα 

∆είγµατα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος 

Καλλιέργειες 

Βιοψίες 

Φαρυγγικό επίχρισµα 

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

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προκειµένου µεταφορική εταιρεία να αναλάβει τη µεταφορά των παραπάνω υλικών 

θα πρέπει: 

� Η µεταφορά να γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Π.Ο.Υ. “Blood 

Cold Chain”, ADR 1999 µε τις ανά διετία αναθεωρήσεις του, 94/55/ΕΚ µε τις 

αναθεωρήσεις του, 2002/98/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ509/2000, ΦΕΚ1350/2000, 

ΦΕΚ 781Β/2000, Ν3534/2007, Α3/31882/2540/31-05-07 του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών, Τµήµατος 

Οδικών Μεταφορών) και µε απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία στην τήρηση 

όλων των απαιτούµενων συνθηκών µεταφοράς. 
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� Τα οχήµατα να υπόκεινται στον Ν.3534/07, οι σχετικές διατάξεις του οποίου 

να αναφέρονται στη σύµβαση. 

� Να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στη µεταφορά βιολογικού υλικού, 

εξειδικευµένο προσωπικό και πιστοποιηµένο εξοπλισµό (να κατατεθεί το 

πελατολόγιο  µε αναφορά στο είδος και την διάρκεια του 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 τη µεταφορά µε βάση τις ειδικές απαιτήσεις /προδιαγραφές 
κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙ) 

� Να ασφαλίζει τα είδη που µεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση και 
να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε ζηµιά που τυχόν υποστεί το 

βιολογικό υλικό κατά τη µεταφορά του. Το κόστος της αποζηµίωσης να 

προκύπτει µετά από υπολογισµό του ελάχιστου κόστους του ασκού, το οποίο 

κυµαίνεται ανάλογα µε την επεξεργασία του κατεστραµµένου αίµατος ή 

παραγώγου. 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR 2007) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ Υλικό που έχει ελεγχθεί µε όλες τις γνωστές διαθέσιµες 

δοκιµασίες και δεν περιέχει παθογόνους παράγοντες. Π.χ. 

µονάδες ερυθρών προς µετάγγιση 

Β. ∆ΥΝΗΤΙΚΑ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

(∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ) 

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί µε όλες τις γνωστές διαθέσιµες 

δοκιµασίες ότι  περιέχει παθογόνους παράγοντες. Π.χ. ∆είγµα 

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 τα άλλα υγιείς ανθρώπους. Π.χ. Ορός φορέα 

HIV  

 

Σηµείωση: Για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες 

απαιτείται ένα στοιχείο επαγγελµατικής κρίσης. Η κρίση θα πρέπει να βασίζεται σε 
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γνωστό ιατρικό ιστορικό, συµπτώµατα, ενδηµικές τοπικές συνθήκες και µεµονωµένες 

συνθήκες της πηγής προέλευσης του υλικού.  

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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 το διαγωνισµό και κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως του 

αναδόχου µε την αρµόδια υπηρεσία σχετικά µε τους χρόνους και τα σηµεία 

παραλαβής /παράδοσης. Σε περίπτωση επείγουσας µεταφοράς (π.χ. διακίνηση 

αίµατος για επείγουσα µετάγγιση) ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα από 

την υπηρεσία. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει τους σταθµούς Αιµοδοσίας σε 24ωρη 

βάση, Σαββατοκύριακα και αργίες, για µεταφορά ασκών αίµατος και 
παραγώγων και άµεση κάλυψη από και προς τις Υγειονοµικές Μονάδες της 
6ης Υ.Π.Ε. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει άµεσα (καθηµερινά καθώς και 
Σαββατοκύριακα & αργίες) τις Υγειονοµικές Μονάδες µε τις συσκευασίες για 

την µεταφορά βιολογικών δειγµάτων µολυσµατικών ή δυνητικά µολυσµατικών 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει τη δυνατότητα ταυτόχρονης µεταφοράς 

ασκών αίµατος, παραγώγων και βιολογικών δειγµάτων σε 4 διαφορετικές 

θερµοκρασίες.  

2. Όχηµα µεταφοράς 

Τα οχήµατα µεταφοράς θα υπόκεινται  στο Νόµο 3534/07 και θα χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για τη µεταφορά βιολογικού υλικού. Να κατατεθεί λίστα οχηµάτων µε τις 

αντίστοιχες βεβαιώσεις καταλληλότητας από το ΥΥΚΑ.  

Σε προσφορές που αφορούν άνω του ενός Νοσοκοµείων, οι συµµετέχοντες πρέπει 
να διαθέτουν επαρκή αριθµό κατάλληλων οχηµάτων, να ορίζεται ο αριθµός αυτών και 
να κατατεθούν αντίγραφα των νοµιµοποιητικών εγγράφων αυτών (άδειες 

κυκλοφορίας, πιστοποιητικά καταλληλότητας). 

Το όχηµα να είναι κλιµατιζόµενο, η δε καθαριότητα/ απολύµανση να γίνεται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα και µε βάση τις οδηγίες για τη 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 
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• Η είσοδος και παραµονή στο όχηµα άλλων ατόµων πλην του οδηγού 

• Το παρκάρισµα σε αφύλακτα σηµεία 

• Η χρήση συσκευών µε φλόγα 

3. Εξοπλισµός οχήµατος 

Ο 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 καθαριότητά του. 

3.1  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 τη διατήρηση της θερµοκρασίας για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές 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 θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος: 

• Από τον Π.Ο.Υ για τη µεταφορά και αποθήκευση θερµοευαίσθητων 

βιολογικών υλικών 

• Κατά ADR για τη µεταφορά µολυσµατικών και δυνητικά µολυσµατικών 

βιολογικών υλικών 

Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των κατασκευαστών για την συµµόρφωση των 

θαλάµων µεταφοράς µε τα πρότυπα του ΠΟΥ και του ADR. 

Για τη µεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχηµα, προκειµένου η 

ψυκτική αλυσίδα να παραµείνει σταθερή, πρέπει να γίνει χρήση µόνο ειδικών 

φορητών µέσων κατάλληλων για τη µεταφορά βιολογικού υλικού µε χαρακτηριστικά 

(σταθερότητα, µόνωση) ανάλογα του θαλάµου συντήρησης. 

3.2 Παρακολούθηση θερµοκρασίας 

Οι συνθήκες θερµοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται µε πιστοποιηµένες 

συσκευές καταγραφής των δεδοµένων της θερµοκρασίας σε πραγµατικό χρόνο. 

Το καταγραφικό πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε σηµείο προσβάσιµο για συνεχή 

παρακολούθηση από τον οδηγό του οχήµατος, µε οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, 

συναγερµό και µε δυνατότητα 24ωρης συνεχούς καταγραφής. Τα δεδοµένα της 

θερµοκρασίας πρέπει να είναι διαθέσιµα στην Υπηρεσία άµεσα και αναδροµικά 

όποτε αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση. 
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Το έργο απαιτεί ταυτόχρονη µεταφορά βιολογικού υλικού σε τέσσερις διαφορετικές 
θερµοκρασίες, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα. (Να κατατεθεί η σχετική 

εκτύπωση του καταγραφικού) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ολικό αίµα 2-6ΟC 

Ερυθροκύτταρα  2-6ΟC 

Αιµοπετάλια-Κοκκιοκύτταρα 20-24ΟC 

Πλάσµα πρόσφατα κατεψυγµένο -20 έως -35ΟC 

∆είγµατα πλάσµατος/ορού 2-8ΟC/-20 έως -35 ΟC/-70 ΟC * 

Μυελός των οστών 12-25 ΟC 

Προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα 2-8 ΟC 

∆είγµατα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος 2-8 ΟC 

Καλλιέργειες 15-25 ΟC/37 ΟC 

Βιοψίες 15-25 ΟC/37 ΟC 

Φαρυγγικό επίχρισµα 2-8 ΟC 

Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά 2-8 ΟC/15-25 ΟC 

Νουκλεϊ κά οξέα (DNA, RNA) 15-25 ΟC 

* Στις παραπάνω περιπτώσεις το επίπεδο θερµοκρασίας καθορίζεται από το είδος 

και το πρωτόκολλο της επιστηµονικής δοκιµασίας 

3.3 Ειδικός εξοπλισµός 

3.3.1 Για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως π.χ. διαρροή) το όχηµα 

µεταφοράς πρέπει να διαθέτει: 

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

• Προειδοποιητικές πινακίδες 

• Γιλέκο µε φωσφορίζοντα στοιχεία 
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• Χιονοαλυσίδες 

• Κουτί πρώτων βοηθειών 

• Απορροφητικό υλικό 

• Νερό  

• Απολυµαντικό µε βάση το χλώριο 

• Αντισηπτικό χεριών 

• Κολλύριο µατιών 

• Γάντια µιας χρήσης 

• Γάντια για χρήση σε χαµηλές θερµοκρασίες 

• Προστατευτικά γυαλιά 

• Μάσκα µιας χρήσης 

• ∆οχείο κλινικών απορριµµάτων 

3.3.2  Για µεγαλύτερη ασφάλεια στη διακίνηση του βιολογικού υλικού και στην άµεση 

αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών συνιστάται η χρήση συστήµατος GPS µε 
δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγµατικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης 
όσο και της θερµοκρασίας εσωτερικά των θαλάµων θερµοσυντήρησης. (Να κατατεθεί 
η σχετική εκτύπωση GPS µε τις τέσσερις θερµοκρασίες και τη γεωγραφική θέση του 

οχήµατος)   

4. Συσκευασία 

4.1 Ασκοί αίµατος και παράγωγα αυτού 

Όταν απαιτείται η συσκευασία ασκών αίµατος και παραγώγων αυτού πρέπει να 

γίνεται χρήση ειδικών πιστοποιηµένων δοχείων µεταφοράς αίµατος / πλάσµατος / 

αιµοπεταλίων µε ισχυρή µόνωση για διατήρηση σταθερής της θερµοκρασίας 

ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Το χρησιµοποιούµενο ψυκτικό 

υλικό για τις µονάδες ολικού αίµατος / ερυθρών / πλάσµατος δεν πρέπει να έρχεται 
σε άµεση επαφή µε τους µεταφερόµενους ασκούς. 

Σηµείωση: Η χρήση φορητών ψυγείων από κοινό φελιζόλ δεν συνίσταται από τον 

Π.Ο.Υ. για την ασφαλή  µεταφορά αίµατος και παραγώγων αυτού. 

Τα παρασκευάσµατα αιµοπεταλίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνθήκες 

αποθήκευσης και µεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, η θερµοκρασία των 

αιµοπεταλίων πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη συνιστώµενη 

θερµοκρασία αποθήκευσης, που είναι +20οC έως + 24οC (µέση συνιστώµενη 

θερµοκρασία +22οC) και ο χρόνος µεταφοράς θα πρέπει να µην υπερβαίνει τις 24 

ώρες. 
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Σχετικά µε τη συσκευασία και µεταφορά των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων, θα 

πρέπει να ισχύουν οι γενικές συνθήκες προσαρµοσµένες στις ανάγκες του κάθε 
µεταφερόµενου ανθρώπινου ιστού. 

4.2 ∆είγµα 

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

Α.2. ∆υνητικά 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. 

Α.4. ∆ευτεροταγής 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 τη µεταφορά 

µολυσµατικών και δυνητικά µολυσµατικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε 
θερµοκρασίες -40οC έως 55οC και πίεση έως 95kPa και να φέρουν εξωτερική 

σήµανση επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο). 

Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά 

Να κατατεθεί δείγµα σάκου όπως περιγράφεται στην 4.2.Α.1 παράγραφο. 

Να κατατεθεί δείγµα σάκου όπως περιγράφεται στην 4.2.Α.2 παράγραφο 

Να κατατεθεί δείγµα θήκης όπως περιγράφεται στην 4.2.Α.3 παράγραφο. 

5. 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 
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• 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 το τριπλότυπο πρέπει να αναφέρει 
στη συσκευασία και την κατηγοριοποίηση του βιολογικού υλικού µε βάση τη 

νοµοθεσία περί επικινδυνότητας 

• ∆ελτίο ατυχήµατος 

• Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, µεταφοράς και εκφόρτωσης 

• Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR του οδηγού 

(Να κατατεθούν  τα σχετικά αποδεικτικά) 

6. Προσωπικό µεταφοράς 

Το υπεύθυνο προσωπικό για τη µεταφορά βιολογικού υλικού να είναι έµπειρο και 
εξειδικευµένο στις µεταφορές βιολογικού υλικού. 

  Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαµβάνει: 

• Τη συνεχή του επιµόρφωση µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία για τη 

µεταφορά επικίνδυνων ουσιών και τη σχετική πιστοποίησή 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 τη µεταφορά κάθε κατηγορίας βιολογικού 

υλικού καθώς και τη διαδικασία αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών που 

δύναται να προκύψουν από αυτούς τους κινδύνους. 

 


