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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  
2θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 
Γ.Ν. – Κ.Τ. ΙΚΑΡΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ  
ΣΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
Πλθροφορίεσ: Ξυδάκθ Ελζνθ 
Τθλ.: 22753-50222 
Φαξ: 22750-22477 
Ταχ. Διεφκυνςθ: Άγιοσ Κιρυκοσ 
Τ.Κ 83300 Ικαρία 
Email: gnikarias.supplies@gmail.com 
Διεφκυνςθ Διαδικτφου Υπθρεςίασ: www.gnikarias.org 
ΑΦΜ: 800056300  Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ 
 

 

                          Ικαρία : 21/10/2020 

                          Αρ. Πρ.: 6744 

 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ  

ΔΘΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 5 

 

Για τθν προμικεια τθσ υπθρεςίασ «AΠΟΚΟΜΙΔΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΘ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ CPV90524400-0)», του Γενικοφ Νοςοκομείου - Κζντρου 

Τγείασ Ικαρίασ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 48.000,00€ ςυμπ/νου 

ΦΠΑ, ςε βάροσ του ΚΑΕ 0846. 

 

Σο Γ.Ν. – Κ.Τ. Ικαρίασ  ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1. Του Ν.2955/2001 «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των ΠE.Σ.Υ. και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 256/Α’/2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

81/Α’/4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

http://www.gnikarias.org/




ελίδα 2 από 61                                                                                                               Αρ. Διακιρυξθσ: 05/2020 

 

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 134/Α’/18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.4. Του Ρ.Δ. 80/2016 «Περί αναλιψεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α’). 

1.5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ 

διατάξεισ». 

1.6. Τθσ Υ.Α. με αρ. Υ4α/ΟΙΚ84627 (ΦΕΚ 1681/Β’/28-07-2011) ςχετικά με τθ Διαςφνδεςθ των 

Νοςοκομείων Γ.Ν Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ και ο κακοριςμόσ του τρόπου 

διαςφνδεςισ τουσ και λειτουργίασ τουσ. 

1.7. Τθν υπ’ αρ. Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ οικ.146163/2012 (ΦΕΚ Βϋ1537)-Μζτρα και Προι για τθ 

Διαχείριςθ Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων όπωσ ιςχφει και τροποποιείται με τθν Κοινι 

Υπουργικι Απόφαςθ οικ.41848/1848 16-10-2017 (ΦΕΚ Βϋ3649).  

1.8. Τθσ Υ.Α. με αρ. Υ4α/οικ. 123814 (ΦΕΚ 3486/Βϋ/31-12-2012) ενοποίθςθσ των οργανιςμϊν Γ.Ν. Σάμου 

«Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ.  

1.9. Του Ν. 4213/9-12-2013, άρκρο 18, (ΦΕΚ 261/Αϋ/09-12-2013) ςχετικά με επαναφορά του Γ.Ν. - Κ.Υ. 

Ικαρίασ ςε κακεςτϊσ διαςφνδεςθσ με το Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων». 

1.10. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ/26-3-14) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα – Τροποποιιςεισ Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (ΦΕΚ 161/Α) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», άρκρο 3. 

1.11. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α’/11-7-2014),άρκρο 47 - Ραρατθρθτιριο τιμϊν (περί νομιμοποίθςθσ 

δαπανϊν). 

1.12. Του άρκρου 52, του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Αϋ), περί αλλαγισ των ςυντελεςτϊν του ΦΡΑ από 23%, 

ςε 24% και από 16% ςε 17% αντίςτοιχα. 

1.13. Του άρκρου 117 «Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ» του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ A’/147/2016) περί 

Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 

1.14. Θ με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα 

«φκμιςθ ειδικότερων  κεμάτων  λειτουργίασ  και  διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.» 

1.15. Θ με αρ. πρωτ: Δ1ε/Γ.Ρ.33942/17/21-02-2018 εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ περί «Διαχείριςθσ 

υγρϊν αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων». 
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2. Σα ςχετικά με:  

2.1. Τθσ υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Ρ οικ.118/02-01-2020 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ για διοριςμό του κ. Στεφανι 

Νικολάου του Αριςτόδθμου ωσ κοινοφ Διοικθτι των διαςυνδεομζνων Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου 

«Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίασ ΦΕΚ 3/07-01-2020 τ. ΥΟΔΔ. 

2.2. Τθσ υπ’ αρ. πρ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ.1115/13-01-2020 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ για διοριςμό του κ. 

Γλαροφ Γεωργίου του Νικολάου (ΦΕΚ10/ ΥΟΔΔ) ωσ Αναπλθρωτι Διοικθτι ςτο Γενικό Νοςοκομείο – 

Κζντρο Υγείασ Ικαρίασ. 

2.3. Τθσ υπ’ αρ. 05/21-01-2020  πράξθσ του κοινοφ Διοικθτι του Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου «Αγ. 

Ραντελειμων» - Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίασ, περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτον Αν. Διοικθτι του Γ.Ν. - Κ.Υ. 

Ικαρίασ. 

2.4. Τθν με αρ.πρωτ: Γ4β/Γ.Ρ. 4393/31-03-2020  (ΦΕΚ 231/ Υ.Ο.Δ.Δ) Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ 

ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ και οριςμό μελϊν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο των διαςυνδεόμενων 

Νοςοκομείων α)Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου «Αγ. Ραντελειμων» και β) Γενικό Νοςοκομείο - Κζντρο 

Υγείασ Ικαρίασ, αρμοδιότθτασ 2θ Υ.ΡΕ. Ρειραιϊσ και Αιγαίου, με διόρκωςθ το ΦΕΚ 308/22-04-2020 

Υ.Ο.Δ.Δ.). 

2.5. Τθν Απόφαςθ του κοινοφ Δ.Σ. των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» 

και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ, 11θ Συνεδρίαςθ (κζμα 14ο)/30-09-2020 ςχετικά με τθν ζγκριςθ τθσ υπ’ αρίκ. 

6039/24-09-2020 Ειςιγθςθσ του Αναπλθρωτι Διοικθτι του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ για τον οριςμό 

επιτροπισ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Διαγωνιςμοφ «ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (CPV90524400-0)», τον οριςμό Γραμματζασ και τον οριςμό τθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, (ΑΔΑ: 69ΓΩ46907Ξ-Α1Ι). 

2.6. Τθν Απόφαςθ του κοινοφ Δ.Σ. των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» 

και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ, 12θ Συνεδρίαςθ (κζμα 21ο)16-10-2020 ςχετικά με τθν ζγκριςθ τθσ υπ’ αρίκ. 

6556/15-10-2020 Ειςιγθςθσ του Αναπλθρωτι Διοικθτι του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ για τθν ζγκριςθ 

πίςτωςθσ και πρακτικό Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν προκιρυξθ δθμόςιου ανοιχτοφ ςυνοπτικοφ 

Διαγωνιςμοφ «ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

(CPV90524400-0)», (ΑΔΑ: Ω8ΨΔ46907Ξ-Ψ79) και ΑΔΑΜ:20REQ007510662. 

2.7. Τθν με αρικμό 6735/21-10-2020 ΑΔΑ:Ω7ΗΒ469Θ8Κ-Τ7Η και ΑΔΑΜ:20REQ007516835 Απόφαςθ 

Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ. 

2.8. Τθν άμεςθ και επιτακτικι ανάγκθ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ και ςυνζχιςθσ τθσ εφρυκμθσ και ομαλισ 

λειτουργίασ του Γενικοφ Νοςοκομείου –Κ.Υ. Ικαρίασ.  

 

 





ελίδα 4 από 61                                                                                                               Αρ. Διακιρυξθσ: 05/2020 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Δθμόςιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ για τθν προμικεια τθσ 

υπθρεςίασ, «AΠΟΚΟΜΙΔΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΘ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ CPV90524400-0)» 

ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 48.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%, ςε βάροσ του ΚΑΕ 

0846 του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κζντρου Υγείασ Ικαρίασ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. 

 

Άρκρο 1 
ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ& ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γ.Ν –Κ.Υ. ΙΚΑΙΑΣ 

05-11-2020 

θμζρα Ρζμπτθ και 

ϊρα ζωσ 15:00μ.μ 

Γ.Ν. – Κ. Υ. ΙΚΑΙΑΣ 

06-11-2020,  

θμζρα Ραραςκευι και 

ϊρα 12:00 μ.μ. 

 

Προςφορζσ κα κατατίκενται μζχρι 05 Νοεμβρίου 2020 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 15:00, ςτο γραφείο 

πρωτοκόλλου του Γ.Ν. –Κ.Τ. Ικαρίασ. 

(Συχόν προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα κεωροφνται 

εκπρόκεςμεσ και κα επιςτραφοφν)  

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια, από τριμελι επιτροπι θ οποία ζχει οριςτεί για το ςκοπό 

αυτό. 

Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από το γραφείο Ρρομθκειϊν του 

τμιματοσ Οικονομικοφ και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.   

Θ Διακιρυξθ μπορεί να παραλθφκεί από το Τμιμα Ρρομθκειϊν ι από τθν ιςτοςελίδα του Γ.Ν.- Κ.Υ. Ικαρίασ. 

www.gnikarias.org.  

Με τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά, αποδεικνφεται θ 

ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ. 

 

 

 

http://www.gnikarias.org/
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Άρκρο 2 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

 

Σφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ 

αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα :  

i. ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

ii. ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

iii. ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

iv. ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 

υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν 

κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 

ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

 

α/α Σμιματα Παράρτθμα 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

2 ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ 

3 ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

4 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ 

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

6 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ 

8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Η’  
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Εφ’ όςον απαιτείται κατάκεςθ δειγμάτων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 214 του Ν. 

4412/2016. 

Εφ όςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, 

ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ωσ ορίηεται ςτο άρκρο 121του 

Ν.4412/2016.  

Συχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ παρζχονται από το Γ.Ν. – Κ.Τ. Ικαρίασ, 

Σμιμα Οικονομικοφ & Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ – Γραφείο Προμθκειϊν (Κα 

Ξυδάκθ).  

 

 

Αναπλθρωτισ Διοικθτισ Γ.Ν. – Κ.Τ. Ικαρίασ 
 
 

Γλαρόσ Γεϊργιοσ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Ανοικτόσ Δθμόςιοσ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με 

γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ 

ΧΡΟΝΟ ΔΘΜΟΙΕΤΘ (ΚΘΜΔΘ & 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΤΠΘΡΕΙΑ) 
                                 22-10-2020 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θμερομθνία: 06/11/2020 

Θμζρα: Ραραςκευι 

Ϊρα: 12:00 μ.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ(Κωδικόσ ΝUTS: EL412) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔOY 

«AΠΟΚΟΜΙΔΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΘ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ» 

(Ωσ παρακάτω πίνακασ και Παράρτθμα Σϋ 

των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν) 

ΚΩΔΙΚΟ CPV CPV 90524400-0 

ΦΟΡΕΑ ΕΚΣΕΛΕΘ - ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ (Κωδικόσ ΝUTS: EL412) 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΧΘ 

(ςτθν οποία υπάρχει πλιρθσ, άμεςθ και 

δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 

Σφμβαςθσ) 

www.gnikarias.org 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΗΟΝΣΑΙ ΣΑ 

ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΘ 
Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ (Κωδικόσ ΝUTS: EL412) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ ΜΕ ΦΠΑ 48.000,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ 
Τον προχπολογιςμό του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ – 

ΚΑΕ 0846 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ Υπθρεςία 

ΔΕΙΓΜΑ Πχι 

http://www.gnikarias.org/
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε 

ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, με 

δικαίωμα εξάμθνθ παράταςθσ ωσ τθν 

ολοκλιρωςθ (απορρόφθςθ) του φυςικοφ και 

οικονομικοφ αντικειμζνου. 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 
Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ (Κωδικόσ ΝUTS: EL412), 

Άγιοσ Κιρυκοσ Ικαρίασ, Σ.Κ. 83300 

ΚΡΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΣΙΜΘ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και 

τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ 

 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ 

ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 

2198/94. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ προμικεια τθσ υπθρεςίασ «AΠΟΚΟΜΙΔΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΘ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ CPV90524400-0)» για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Γ.Ν. – 

Κ.Υ. Ικαρίασ.  

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 

βάςει τιμισ, ανά είδοσ. 

 

A/A ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘ-

Θ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟ 
ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΤΜΠ/ΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ  

1 

«AΠΟΚΟΜΙΔΘ 
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΘ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 
CPV90524400-0)» 

ΤΠΘΡΕΙΑ 1 48.000,00€ 48.000,00€ 

 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ (ςφνολο τθσ 

προκθρυχκείςασ ποςότθτασ). Ρροςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ 

ποςότθτασ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτον Ν.4412/2016 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δυο 

αντίγραφα. 

1.1.1. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

1.1.2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου  

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

1.1.3. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από 

τθν ανακζτουςα αρχι, πριν τθ λιξθ τθσ, κατϋ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το 

προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, 

κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 

οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ 

τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται 

με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.   

1.2. Στον κφριο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

1.2.1. Θ λζξθ  ΡΟΣΦΟΑ. 

1.2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που διενεργεί τθν 

προμικεια. 

1.2.3. Ο αρικμόσ  τθσ διακιρυξθσ. 

1.2.4. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ) προκεςμίασ υποβολισ 

προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 

1.2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα) 

1.3. Μζςα ςτον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν 

προςφορά ςτοιχεία ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ και  ειδικότερα τα εξισ: 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί 

με τθν προςφορά τουσ ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά όπωσ αυτά 

περιγράφονται ςτθν παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό και με τα άρκρα 1 και 3 του 

Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και  ειδικότερα:   

 

Α. Φυςικά Πρόςωπα 

1. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, 

όπωσ αυτό ιςχφει ςφμφωνα με τθν με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαςθ τθσ 

Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςτο οποίο κα πρζπει να δθλϊνεται 

ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ 

του: 

1.1.   δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ  του άρκρου 73 -παράγραφοι (1) και 

(2)- και του άρκρου 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται από τθν 

διαδικαςία ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

 

1.2.   πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τθν 

παρ. 1α και 2 του άρκρου 75 

Πιο ςυγκεκριμζνα απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των κάτωκι μερϊν : 

 Μζροσ ΙΙ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 

 Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα: Απαιτείται να ςυμπλθρωκεί μόνο το πεδίο αναφορικά με 

το εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ 

τομείσ του Ρεριβαλλοντικοφ , Κοινωνικοφ και Εργατικοφ Δικαίου 

 Μζροσ ΙV: Κριτιρια επιλογισ 

Α: Καταλλθλότθτα 
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 Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει, όπου να δθλϊνεται ότι:  

2.1. Δεν υπάγεται ςτισ προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ γ) τθσ παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 

4412/2016 περί αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ λόγω 

παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 

2.2. Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

2.3. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 

οποίων οι προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

2.4. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

2.5. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του 

διαγωνιςμοφ.  

2.6. Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

2.7. Toν Κωδικό Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν ςτον οποίο υπάγεται το προςφερόμενο είδοσ 

(εφόςον αυτό υπάγεται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν 

Υγείασ), διαφορετικά κα δθλϊνεται θ μθ υπαγωγι του προςφερόμενου είδουσ ςτο 

Ραρατθρθτιριο Τιμϊν.  

2.8. Τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

εφόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 

κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

2.9. Δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν 

2.10. Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 

πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

2.11. Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφεται για τθν απαρζγκλιτθ 

τιρθςθ των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα 

 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014) οι ανωτζρω δθλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα 

θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν 
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και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι 

ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ.  

 

Β. Νομικά πρόςωπα, Θμεδαπά ι Αλλοδαπά  

1. Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρου παραγράφου Α. «Φυςικά πρόςωπα».  

2. Τονίηεται ότι κατά τθν υποβολι του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

(ΤΕΥΔ), είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 

οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων 

που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του 

οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 

εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι 

το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. 

3. Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των ανωτζρω 

ιδιοτιτων και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ. Συγκεκριμζνα:   

3.1. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (Α.Ε.) ι Εταιρείασ 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ  (Ε.Ρ.Ε.): 

3.1.1. Σφςταςθ τθσ εταιρείασ κακϊσ και όλων των τροποποιιςεων (όπωσ ΦΕΚ ι 

Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ)  

3.1.2. Εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρίασ (όπωσ ΦΕΚ ι Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ) 

3.1.3. Ρρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια 

αρχι. 

3.1.4. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, 

από τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο 

νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτοφ. 

3.1.5. Ρρακτικό απόφαςθσ Δ.Σ. περί εγκρίςεωσ ςυμμετοχισ ςε Διαγωνιςμοφσ και 

εξουςιοδότθςθ ςε ςυγκεκριμζνο πρόςωπο να κατακζςει τθν προςφορά.   

3.2. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (Ο.Ε ι Ε.Ε ι 
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Ι.Κ.Ε): 

3.2.1. Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ 

ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του 

τελευταίου ςε ιςχφ καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ. 

3.2.2. Ριςτοποιθτικό περί  μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι 

3.3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα:  

Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά 

με αυτά που αναφζρονται ανωτζρω ςτισ παραγράφουσ 2Α ι 2Β, τα οποία 

προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και από τα 

οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα 

προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι 

λοιπζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. Σε 

περίπτωςθ που θ χϊρα προζλευςθσ δεν εκδίδει κάποιο αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό, 

αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του 

υποψθφίου, από τθν οποία προκφπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τζτοιο πιςτοποιθτικό, 

και (β) ο Υποψιφιοσ πλθροί το ςχετικό νομιμοποιθτικό όρο.  

 

Γ. υνεταιριςμοί   

1. Kατά περίπτωςθ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό 

ςτοιχεία Α και Β κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα δθλϊνεται ότι ο Συνεταιριςμόσ 

λειτουργεί νόμιμα.   

Διευκρινίηεται ότι οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 

υπογράφονται από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ.  

 

Δ. Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά  

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για τον κάκε  προμθκευτι, που 

ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι 

ανωτζρω δθλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ 

τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου 
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τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε 

προκιρυξθ.  

 

1.3.1. ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο 

μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Επιςθμαίνεται ότι όλα τα φφλλα 

των παραπάνω εγγράφων ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, πλθν τθσ οικονομικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των εμπορικϊν φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιϊν, τεχνικϊν φυλλαδίων  κ.λ.π.), κα φζρουν 

ςυνεχι αρίκμθςθ από το πρϊτο μζχρι το τελευταίο και κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Επιπρόςκετα, κα πρζπει να περιλθφκεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ 

προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια, ζντυπα και 

λοιπά ζγγραφα τθσ τεχνικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα, ωσ αυτό περιγράφεται ςτο 

παράρτθμα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να είναι αποδεκτι μια 

προςφορά κα είναι να αναφζρεται ςτο ςφνολο των απαιτιςεων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν  

 

1.3.2. ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο 

φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

1.4. Επιςθμαίνουμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα. 

1.4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ προςφοράσ 

κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

1.4.2. Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και 

ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ 

ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

1.4.3. Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα 

ςυμφζροντα τουσ, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των 

πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά 

μόνον τθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι Εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ 

του ενδιαφερομζνου. 

1.4.4. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν 

υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι 
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κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ 

ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε  αυτιν  διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν 

αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

1.4.5. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του 

Ν. 4412/2016 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, 

κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι 

πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, 

ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ. Θ άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακιρυξθσ δεν κωλφει τθ 

ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό.  Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από 

αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, 

μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινιςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, 

ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα 

οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο.   

1.4.6. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν και τθ ςυμμετοχι ςε 

αυτοφσ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

1.4.7. Εάν από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ προβλζπεται ότι μαηί με τθν προςφορά πρζπει να 

κατατεκοφν και δείγματα του υλικοφ, αυτά κατατίκενται πριν από τον διαγωνιςμό ςτθν Υπθρεςία, 

θ δεςχετικι απόδειξθ υποβάλλεται μαηί με τθν προςφορά. 

1.4.8. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ, όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα 

περιζχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, όταν απαιτείται κατάκεςθ δείγματοσ, επιτρζπεται θ 

αποςτολι του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα παραπάνω, υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι τοφτο κα 

περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τζςςερισ (4) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ, το δε αποδεικτικό αποςτολισ κα περιζχεται απαραίτθτα ςτο φάκελο 

προςφοράσ με τα τεχνικά ςτοιχεία. 

1.4.9. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ 

προςφορζσ δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του 

παρόντοσ άρκρου, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 
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1.4.10. Ρροςφορζσ που περιζχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν τθν διενζργεια 

του Διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ 

των προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που 

κακορίηεται από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ 

άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερομζνθ διαδικαςία. Επίςθσ, επιςτρζφονται χωρίσ να 

αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζχονται ςτθν Τπθρεςία, με 

οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα. 

1.4.11. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ και Αποςφράγιςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

παραλαβισ & αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν 

διακιρυξθ. 

1.4.12. Θ παραλαβι & αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ  & Αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. 

1.4.13. Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, 

λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που 

προςφζρκθκαν. 

1.5. Θ Αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

1.5.1. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 

μονογράφονται από τθν Επιτροπι θ πρϊτθ και θ τελευταία ςελίδα τθσ προςφοράσ ι των 

τμθμάτων αυτισ.  

1.5.2. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά  μονογράφονται, 

από τθν αρμόδια Επιτροπι και ςτθ ςυνζχεια τοποκετοφνται όλοι μαηί ςε χωριςτό φάκελοο οποίοσ 

ςφραγίηεται και υπογράφεται  από τθν Επιτροπι και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογθτικά και 

τθν τεχνικι προςφορά ςτθν Υπθρεςία, προκείμενου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και τθν 

ϊρα που κα οριςκεί αρμοδίωσ. 

1.6. τάδια ενεργειϊν: 

1.6.1. Κατ' αρχιν αποδοχι προςφορϊν: Αρχικϊσ θ Υπθρεςία αξιολογεί τα υποβλθκζντα από τισ 

ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ δικαιολογθτικά (παρ. 2, άρκρο 79 του Ν. 4412/2016), που 

αναφζρονται αναλυτικά ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ των γενικϊν όρων τθσ Δ/ξθσ, προκειμζνου 

να καταλιξει ςτισ κατ' αρχιν αποδεκτζσ υποβλθκείςεσ προςφορζσ. 

1.6.2. Σεχνικι αξιολόγθςθ προςφορϊν: Το τεχνικό μζροσ των κατ' αρχιν αποδεκτϊν 

προςφορϊν διαβιβάηεται ςτθν αρμόδια Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ προκειμζνου αυτι να 

γνωμοδοτιςει ποιεσ από τισ κατ' αρχιν αποδεκτζσ προςφορζσ, είναι και τεχνικά αποδεκτζσ. 
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1.6.3. Αποςφράγιςθ οικονομικϊν προςφορϊν: Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των 

παραπάνω ςταδίων, θ Υπθρεςία προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ του οικονομικοφ μζρουσ των κατ' 

αρχιν και τεχνικά αποδεκτϊν προςφορϊν. 

1.6.4.  Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν κα αποςφραγιςκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων, ςε θμερομθνία και ϊραπου κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ που 

ζλαβαν μζροσ ςτο διαγωνιςμό με ςχετικι ανακοίνωςθ, που κα τουσ αποςταλεί. 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ των κατατικζμενων προςφορϊν και ςε 

περίπτωςθ όπου ολοκλθρϊνεται θ αξιολόγθςθ αυτϊν, κατά τα δφο προθγοφμενα ςτάδια 

ενεργειϊν (αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν) τότε, κατά τθν 

κρίςθ τθσ επιτροπισ, και ςε εφαρμογι τθσ παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, θ αποςφράγιςθ 

των οικονομικϊν προςφορϊν μπορεί να γίνει κατά τθν ίδια ςυνεδρίαςθ. 

1.6.5. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν 

αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά 

επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ (ςτουσ δικαιοφχουσ). 

 

1.7. Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ (προςωρινόσ ανάδοχοσ) ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ εντόσ 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ οφείλει να 

υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα εξισ ζγγραφα δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και 

ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 103 του Ν.4412/2016: 

1.7.1.  Πςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του 

ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου από τθν υποβολι του, ι ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-

μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ 

φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ 

προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 73. 

Διευκρινίηεται ότι το απόςπαςµα ποινικοφ µθτρϊου ι άλλο ιςοδφναµο ζγγραφο αρµόδιασ διοικθτικισ 

ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του νοµικοφ προςϊπου,  αφορά: 

 τουσ ∆ιαχειριςτζσ όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Ρ.Ε. και IKE 

 τον ∆ιευκφνοντα Σφµβουλο και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου όταν το νοµικό πρόςωπο 

είναι Α.Ε.  
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 τα μζλθ του ∆ιοικθτικοφ Συµβουλίου ςε περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν και ςε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ νοµικοφ προςϊπου τουσ νόµιµουσ εκπροςϊπουσ του. 

1.7.2. Πςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι: 

 κατά τθν χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ο οικονομικόσ φορζασ, ιταν ενιμεροσ ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 

κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 κατά τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ προσ τον οικονομικό φορζα, είναι ενιμεροσ ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

1.7.3. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 

ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ζκδοςθσ αυτοφ από 

τθν εν λόγω Υπθρεςία, Υπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα περί τιρθςθσ των λόγων μθ 

αποκλειςμοφ του από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβάςεων τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ, όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτθν παρ. γ) του αρ.73 του Ν. 4412/2016. 

1.7.4. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, 

Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ 

φορζα ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια 

διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν φορζων, όπου υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε οικονομικό φορζα που 

ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

 

Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο 

αποκλειςμοφ του προμθκευτι από τον διαγωνιςμό. 
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1.8. Επιςθμαίνεται ότι: 

1.8.1. Ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθν ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των προςφερομζνων 

ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ 

1.8.2. Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Δ\ξθσ δεν κα 

απορρίπτονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτουσ 

απαράβατουσ όρουσ και κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

1.8.3. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

1.8.4. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου 

κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε ενϊπιον του είτε 

φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου. 

Σθμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 

1.8.5. Ρζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

1.8.6. Οι Υποψιφιοι Ρρομθκευτζσ δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι 

μζροσ αυτισ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ αυτισ αποςυρκεί, ο 

διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: 

• Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 

• Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (εάν απαιτείται) χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι 

ενζργεια. 

 

 

2. ΡΘΣΡΑ ΘΘΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 

2.1. Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά 

παράβαςθ των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι 

εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. 

2.2. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 
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3. Ε Γ Γ Τ Θ  Ε Ι   

3.1. Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ 

κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), 

που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι 

ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. 

Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 

ποςοφ. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 

3.2. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ  

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνιςμό. 

3.3. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ φμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να 

κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να 

υπολογίηεται ο Φ.Π.Α, εφόςον το φψοσ τθσ φμβαςθσ υπερβαίνει το ποςό των 20.000,00€ , 

χωρίσ ΦΠΑ. 

-Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ  καλισ εκτζλεςθσ τθσ προσ 

υπογραφι ςφμβαςθσ πρζπει να ζχει χρόνο λιξθσ τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ επιπλζον τθσ 

διετοφσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ κα παρατείνεται αναλόγωσ και κα αντικακίςταται με 

νζα,  ςε περίπτωςθ μετάκεςθσ του χρόνου παράδοςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

3.4. Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τουσ το 

οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου και κα πρζπει να είναι 

ςφμφωνεσ με τα ςυνθμμζνα υποδείγματα. 

3.5. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 
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4. ΣΙΜΕ 

4.1. Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΥΩ κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 

4.1.1. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: 

4.1.1.1. Τιμι ανά κατθγορία ιατρικϊν αποβλιτων και ανά μονάδα μζτρθςθσ τθσ 

εκάςτοτε κατθγορίασ, με κρατιςεισ μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 

4.1.1.2. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ %, ςτο οποίο υπάγεται θ κατθγορία ιατρικϊν 

αποβλιτων (Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ. Ρ. Α. αυτόσ κα 

διορκϊνεται από το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ).  

Θ τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Ρ. Α. κα λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

4.1.2. Τιμι με κρατιςεισ μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ, ωσ άκροιςμα των επιμζρουσ ποςοτιτων και 

τιμϊν ανά κατθγορία των ιατρικϊν αποβλιτων και ανά μονάδα μζτρθςθσ τθσ εκάςτοτε 

κατθγορίασ. 

Σθμειϊνεται ότι θ ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου κα γίνει για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ 

υπθρεςίασ.  

Τιμζσ οι οποίεσ υπερβαίνουν τθν ςυνολικι προχπολογιςκείςα τιμι ι τθν προχπολογιςκείςα τιμι 

του κάκε Τμιματοσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4.2. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά 

ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο 

ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι 

μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 

4.3. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει μεςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ 

προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4.4. Ρροςφορζσ που κα κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4.5. Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται 

λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα 

ηθτθκοφν από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με 

τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, όπωσ αυτά ορίηονται και ςτα αρ. 88 -89 του 

Ν.4412/2016. 

4.6. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα 

για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 
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4.7. Σε κάκε οικονομικι προςφορά κα αναγράφεται: 

 το ςυνολικό κόςτοσ ανά δρομολόγιο, υπολογιςμζνο με και χωρίσ ΦΡΑ, για τθν 

μεταφορά των αποβλιτων. 

 Θ τιμι ανά κιλό για τθν επεξεργαςία (αποςτείρωςθ και αποτζφρωςθ).  

Στθν τιμι κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ και το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ., αναφορικά με 

τθν τιμι επεξεργαςίασ.  

ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΘΡΙΟ ΣΙΜΩΝ-ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ Ε.Π.Τ.- Y.Y. 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΕΜΕ 
ΒΑΘ ΣΙ 

ΑΝΑΠΣΤΓΜΕΝΕ 
ΚΛΙΝΕ 

 

ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ (Ε.Ι.Α.-
Μ.Χ.)(ΑΠΟΣΕΙΡΩΝΟΝΣΑΙ). ΘΜΕΡΘΙΟ 

ΚΟΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 
ΒΑΕΙ ΣΘ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΗΕΣΑΙ ΣΟ ΑΝΩΣΑΣΟ 
ΚΟΣΟ(ΔΕΝ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 

ΣΟ ΚΟΣΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ). 

ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟΤ ΣΟΞΙΚΟΤ 
ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ (Ε.Ι.Α.-Μ.Σ.Χ.)/ ΣΟΞΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ (Ε.Ι.Α. – 
Σ.Χ.)(ΑΠΟΣΕΦΡΩΝΟΝΣΑΙ). 

ΘΜΕΡΘΙΟ ΚΟΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 
ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΒΑΕΙ ΣΘ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΗΕΣΑΙ ΣΟ ΑΝΩΣΑΣΟ 
ΚΟΣΟ(ΔΕΝ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 

ΣΟ ΚΟΣΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ). 

0-400 
*0,7 € * (0,5 Kg*90%) *(ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΛΙΝΩΝ*ΠΟΟΣΟ ΚΑΛΤΨΘ)+*ΘΜΕΡΕ 
*1,7€*(0,5*10%) *(ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΛΙΝΩΝ*ΠΟΟΣΟ ΚΑΛΤΨΘ)+*ΘΜΕΡΕ 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθν αναφερόμενθ 

προμικεια, με πλθροφοριακά ζντυπα κ.λπ. (προςκόμιςθ δικαιολογθτικοφ ςιμανςθσ CE MARΚ & 

ISO) τα οποία κα είναι επικυρωμζνα από δθμόςια αρχι και να υποβάλουν όπου απαιτείται 

δείγμα του προςφερόμενου είδουσ και να δθλϊνουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά το εργοςτάςιο 

καταςκευισ.  

4.8. Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται 

λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα 

ηθτθκοφν από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά 

με τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, όπωσ αυτά ορίηονται και ςτα αρ. 88 -89 του 

Ν.4412/2016 . 

4.9. Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να 

παρζχουν αυτά. 
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5. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ με 

δικαίωμα παράταςθσ ζξι (6) μινεσ και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου. 

 
 
6. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ  

1. Θ ςφμβαςθ πρζπει να υπογραφεί μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ ςτον 

ενδιαφερόμενο τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ. 

1. Υπεφκυνο για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ.  

 

7. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ  

7.1. Θ ςφμβαςθ πρζπει να υπογραφεί μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ ςτον 

ενδιαφερόμενο τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ. 

7.2. Υπεφκυνο για τθν ορκι παρακολοφκθςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι το Γ.Ν. – 

Κ.Υ. Ικαρίασ.   

 

8. ΧΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του αναδόχου 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

9.   ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ 

Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το 

άρκρο 127 του Ν. 4412/2016.  

10. ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ 

επιτροπισ. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα 

από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 - 105 του Ν. 4412/216. Από τθν 

ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτον Ρρομθκευτι, θ Σφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει 

ςυναφκεί, το δε ζγγραφο (Σφμβαςθ) που ακολουκεί ζχει μόνον αποδεικτικό χαρακτιρα. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ 

ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ 

Ππωσ ςτο άρκρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για τθν επιλογι τθσ προςφοράσ με τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, αξιολογοφνται μόνο οι 

προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.      

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Δϋ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016, ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και 

για κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει, ςτο Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ κ.λ.π από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι 

εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.           

 

ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΘ ΑΠΟΔΟΧΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

Με τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά 

αποδεικνφεται θ ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Εϋ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………4  , υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, 
ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ 
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
ςασ μζςα ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ8)   ι  μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ 
μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ 
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε9. 

 

 
                                                 
1
 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
3 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 
4  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
5 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 
6  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
8
 Σύκθωλα κε ην άξζξν 25 πδ 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από 

ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θόξηωζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξόλν πνπ κε βάζε ηε ζύκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δύν 

(2) κήλεο ή κεγαιύηεξνο εθόζνλ απηό νξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε.  
9  Ο θαζνξηζκόο αλωηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Ειιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε 

ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεωηηθή θαη 

ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήιωζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σ’  
 

ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ  ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ 
 

 
 

1  υλλογι – υςκευαςία 

Θ ςυλλογι και ο διαχωριςμόσ των Επικίνδυνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων (εφεξισ 

ΕΑΤΜ όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτθν ΚΥΑ οικ. 146163/2012 08-05-2012 ΦΕΚ 1537/Βϋ όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν ΚΥΑ οικ.41848/1848 16-10-2017 (ΦΕΚ 3649/Βϋ) κα γίνεται από προςωπικό 

του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ (Ραράρτθμα I, παράγραφοσ 1.1.2 τθσ ΚΥΑ οικ.146163). 

Από τον ανάδοχο κα διατίκενται (δωρεάν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ) τα πιςτοποιθμζνα 

κατά ADR χαρτοκυτία τφπου Hospital Box που απαιτοφνται για τθ διαχείριςθ των ΕΑΥΜ. Τα 

χαρτοκυτία κα ζχουν χωρθτικότθτασ 40 και 60 lit και χρϊμα κίτρινο ι κόκκινο ανάλογα τθ μζκοδο 

επεξεργαςίασ των ΕΑΥΜ. 

Οι ςυςκευαςίεσ για τθ χωριςτι ςυλλογι Επικινδφνων Αποβλιτων Αμιγϊσ 

Μολυςματικϊν(εφεξισ ΕΑΑΜ) τα οποία προορίηονται προσ αποςτείρωςθ κα είναι ςφμφωνεσ 

με τθν ΚΥΑ οικ.146163 (Ραράρτθμα Ι, παράγραφοσ 1.2.4). Συγκεκριμζνα, πρζπει να ζχουν τισ 

εξισ προδιαγραφζσ: 

 Μιασ χριςεωσ, 

 αδιαφανείσ, 

 κίτρινου χρϊματοσ, 

 ανκεκτικζσ κατά τθν μεταφορά, 

 να ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο  και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του μολυςματικοφ, 

ανάλογα με τθν κλάςθ UN ςτθν οποία αυτά κατατάςςονται, 

 να αναγράφουν τθν κλάςθ και τον αρικμό UN ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, 

 να χαρακτθρίηονται με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ)», 

 να  είναι κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ, 

 να είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον, 

 να φζρουν αδιάβροχθ ετικζτα από ανεξίτθλο μελάνι και να αναγράφουν: θμερομθνία 

παραγωγισ, ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ.κάλαμοσ/τμιμα/εργαςτιριο), ποςότθτα 

αποβλιτων, κατθγορία αποβλιτων, προοριςμό αποβλιτων, 
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 ο περιζκτθσ πρζπει να ςτοιβάηεται εφκολα, να φζρει λαβζσ ικανζσ για να κρατιςουν το 

βάροσ του όταν μεταφζρεται και να κλείνει με τρόπο που δεν κα επιτρζπει το εφκολο 

άνοιγμά του μετά το κλείςιμό του.  

Οι ςυςκευαςίεσ για τθ χωριςτι ςυλλογι Μικτϊν Επικίνδυνων Αποβλιτων(εφεξισ ΜΕΑ) τα οποία 

προορίηονται προσ αποτζφρωςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ οικ.146163 (Ραράρτθμα Ι, 

παράγραφοσ 1.2.3). Συγκεκριμζνα, πρζπει να ζχουν τισ εξισ προδιαγραφζσ: 

 μιασ χριςεωσ, 

 κόκκινου χρϊματοσ, 

 να είναι κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ, μθ παραμορφοφμενεσ για αςφαλι μεταφορά, 

 κατάλλθλου βάρουσ και όγκου για τθν εφκολθ μεταφορά τουσ, 

 να είναι τζτοιου υλικοφ ϊςτε κατά τθν αποτζφρωςι τουσ να μθν παράγονται 

επικίνδυνα αζρια, 

 να είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον, 

 ο περιζκτθσ πρζπει να ςτοιβάηεται εφκολα, να φζρει λαβζσ ικανζσ για να κρατιςουν το 

βάροσ του όταν μεταφζρεται, 

 ο περιζκτθσ πρζπει να κλείνει με τρόπο που δεν κα επιτρζπει το εφκολο άνοιγμά του 

μετά το κλείςιμό του, 

 τα hospital box που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν μεταφορά να είναι 

κατάλλθλα κατά UN, 

 να ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του μολυςματικοφ ι/και 

επικίνδυνου, ανάλογα με τθν κλάςθ UN ςτθν οποία αυτά κατατάςςονται, 

 να αναγράφουν τθν κλάςθ και τον αρικμό UN ωσ προσ τθν επικινδυνότθτα τουσ, και τον 

όρο «Επικίνδυνα Απόβλθτα» (ΕΑΑΜ,ΜΕΑ,ΑΕΑ), 

 να φζρουν ενςωματωμζνθ αδιάβροχθ ετικζτα από ανεξίτθλο μελάνι και να αναγράφουν: 

θμερομθνία παραγωγισ, ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ. κάλαμοσ/τμιμα/εργαςτιριο), 

ποςότθτα αποβλιτων, κατθγορία αποβλιτων, προοριςμό αποβλιτων.  

Τονίηεται ότι οι ςυςκευαςίεσ για τθν μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρζπει να είναι μίασ χριςθσ 

και πιςτοποιθμζνεσ κατά UN και να ζχουν τισ εξισ ςθμάνςεισ ςτθν επιφάνειά τουσ, ςφμφωνα με 

τθν ΚΥΑ 47368/2522/2004 ΦΕΚ 1303/τ.Β/25-8-2004, παράγραφοσ 6.3.1.2 : 

i. υn όπωσ το ςιμα των Θνωμζνων Εκνϊν για τισ ςυςκευαςίεσ. 

ii. 4 για το είδοσ ςυςκευαςίασ (κουτί) και ζνασ κωδικόσ για το υλικό. 
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iii. Υ + αρικμόσ που υποδεικνφει το μζγιςτο μικτό βάροσ που μπορεί αυτόσ ο κάδοσ να ηυγίηει 

πλιρθσ απορριμμάτων. Τεχνικά αποδεκτά είναι τα χαρτοκυτία των 60 λίτρων με Υ > 12 και  

τα χαρτοκυτία των 40 λίτρων με Υ > 8 . 

iv. S για SOLID δθλαδι ςτερεά απορρίμματα. 

v. Τα δφο τελευταία ψθφία τθσ χρονιάσ καταςκευισ.  

vi. Το ςφμβολο του κράτουσ που εγκρίνει τον κάδο αυτό.  

vii. Ο αρικμόσ του πιςτοποιθτικοφ ποιότθτασ. 

viii. Το όνομα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ. 

Οι κωδικοί v, iv, vii και viii μποροφν να μεταβάλλονται ανάλογα με το ζτοσ καταςκευισ, τθ 

πιςτοποιοφςα χϊρα, το αντίςτοιχο Ινςτιτοφτο αλλά και τθν καταςκευάςτρια εταιρία. 

 

Nα κατατεκοφν, ωσ απαράβατοσ όροσ, τα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ κατά ADR των χαρτοκυτίων 

των 40 και60 λίτρων. 

 

Δεν επιτρζπεται θ χριςθ επαναχρθςιμοποιοφμενων κάδων παρά μόνο για εντόσ των ΥΜ 

μεταφορά και επεξεργαςία (Ραράρτθμα I, παράγραφοσ 1.1.2.1). Σφμφωνα με το Ραράρτθμα II, 

παράγραφο 6.4.1, δεν επιτρζπεται θ μεταφορά του περιεχομζνου από ζνα κάδο ςε άλλο λόγω 

υψθλοφ κινδφνου μόλυνςθσ. 

 

 

 
2  Προςωρινι αποκικευςθ εντόσ Τγειονομικισ Μονάδασ 

Θ αποκικευςθ κα πρζπει απαραιτιτωσ να ακολουκεί τα όςα ορίηει θ ΚΥΑ οικ.146163 και 

ςυγκεκριμζνα το Ραράρτθμα I, παράγραφοσ 3.1.2 και 3.1.3. Μετά το πζρασ κάκε αποκομιδισ ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να απολυμαίνει με δικά του υλικά και μζςα τον ψυκτικό κάλαμο 

προςωρινισ αποκικευςθσ των ΕΑΥΜ.   

Nα κατατεκοφν, ωσ απαράβατοσ όροσ, τα πιςτοποιθτικά των απολυμαντικϊν μζςων, τεχνικά 

φυλλάδια του εξοπλιςμοφ απολφμανςθσ κακϊσ και ςχετικι τεκμθρίωςθ τθσ μεκόδου 

απολφμανςθσ. 

Θ μεταφορά εντόσ του Νοςοκομείου και προσ τον κάλαμο ςυντιρθςθσ (ψυγείο) να γίνεται, με 

ειδικό τροχιλατο κάδο. 
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3  Μεταφορά 

Θ αποκομιδι (ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ οικ.146163 παράρτθμα 1 παρ.3.1.3) των ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ 

του Νοςοκομείου κα εκτελείται ανάλογα τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου (μία (1) φορά ανά μινα) 

τισ πρωινζσ ϊρεσ και εργάςιμεσ θμζρεσ, παρουςία του Υπευκφνου και τθσ Επιτροπισ διαχείριςθσ 

αποβλιτων του Νοςοκομείου. 

ToΝοςοκομείο κα παραδίδει ςτον ανάδοχο τα απόβλθτα κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα ςφμφωνα με 

τθν ΚΥΑ οικ.146163 και τον κϊδικα ADR και κα μεταφζρονται ςτο φορτθγό ψυγείο από τουσ 

ειδικοφσ ψυκτικοφσ καλάμουσ του Νοςοκομείου από προςωπικό του Αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με τουσ υπευκφνουσ διαχείριςθσ ιατρικϊν αποβλιτων του 

Νοςοκομείου για τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνοδευτικοφ Εντφπου Αναγνϊριςθσ για τθν ςυλλογι και 

μεταφορά επικινδφνων αποβλιτων ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι, παράγραφο 6.2 τθσ ΚΥΑ 

οικ.146163. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζςει για το ζργο τθσ διαχείριςθσ των νοςοκομειακϊν αποβλιτων του 

Νοςοκομείου τουλάχιςτον δφο (2) αδειοδοτθμζνα και πιςτοποιθμζνα κατά ADR και ΑΤ φορτθγά 

ψυγεία μεταφοράσ ΕΑΥΜ. Λόγω τθσ γεωγραφικισ κζςθσ του Νοςοκομείου, του μεγζκουσ τθσ 

παραγωγισ ΕΑΥΜ του Νοςοκομείου και του μεγζκουσ του ψυκτικοφ καλάμου του Νοςοκομείου, 

κάκε διακζςιμο φορτθγό όχθμα μεταφοράσ ΕΑΥΜ πρζπει κατ’ ελάχιςτο να ζχει χωρθτικότθτα 

ψυκτικοφ καλάμου 30 κ.μ (m3). 

Nα κατατεκοφν, ωσ απαράβατοσ όροσ, οι άδειεσ κυκλοφορίασ, τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια 

και τα πιςτοποιθτικά – εκκζςεισ ελζγχου κατά ADR και κατά ATP τουλάχιςτον δφο (2) 

φορτθγϊν ψυγείων μεταφοράσ ΕΑΤΜ. 

Επιπλζον τα οχιματα μεταφοράσ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ ςφμφωνα 

με το Ραράρτθμα Ι, παράγραφο 2.2.4 τθσ ΚΥΑ οικ.146163. Συγκεκριμζνα, τα οχιματα μεταφοράσ 

των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρζπει να πλθροφν τισ εξισ απαιτιςεισ: 

 Να είναι κατάλλθλα και εφοδιαςμζνα με πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ ADR, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 (ΦΕΚ 113 Αϋ 04-06-99) όπωσ 

τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ τθσ ΥΑ19403/1388/08/2008 (ΦΕΚ 781/Βϋ02-05-2008) και 

ιςχφει, εφόςον απαιτείται. 

 Να φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ, το διεκνζσ ςιμα κινδφνου το οποίο να επιδεικνφεται ςε 

εμφανζσ ςθμείο. 

 Να είναι κατάλλθλου μεγζκουσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.. 
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 Κατ’ ελάχιςτον, να είναι τελείωσ κλειςτά, ςτεγανά, να ζχουν δυνατότθτα ψφξθσ ≤8 C, να 

μθ φζρουν μθχανιςμό ςυμπίεςθσ, να επιτρζπουν αςφαλι μεταφορά, να μποροφν να 

πλζνονται και να απολυμαίνονται εφκολα και να διακζτουν διευκολφνςεισ για τθν ατομικι 

προςταςία του οδθγοφ και των χειριςτϊν. 

 Να υπάρχει διάφραγμα μεταξφ τθσ καμπίνασ του οδθγοφ και του ςϊματοσ του οχιματοσ 

που να διαςφαλίηει τθν αςφάλεια διατιρθςθσ του φορτίου ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ. 

 Να διακζτουν κατάλλθλο ςφςτθμα αςφαλείασ, το οποίο να εξαςφαλίηει τθ μθ μετακίνθςθ 

του φορτίου κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ του. 

 Να υπάρχει χωριςτό διαμζριςμα για τον εξοπλιςμό ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 Να διακζτουν ςτρογγυλεμζνεσ εςωτερικζσ γωνίεσ προσ αποφυγι κατακράτθςθσ υγρϊν 

διαρροϊν. 

 Να διακζτουν κατάλλθλο προςτατευτικό ιματιςμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαηί με 

τουσ ειδικοφσ δείκτεσ για ςυλλογι και εξζταςθ των υγρϊν διαρροϊν. 

 Να ζχουν βιβλίο καταγραφισ των ςτοιχείων με τισ βάρδιεσ των μεταφορζων αποβλιτων. 

 Να μθν χρθςιμοποιοφνται για μεταφορά άλλων υλικϊν ι αποβλιτων. 

 Να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται μετά το πζρασ κάκε εκφόρτωςθσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ των αποδεκτϊν, ϊςτε να διατθροφνται ςε άριςτθ υγειονομικι κατάςταςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων πρόκειται να ςυνεργαςτεί με μεταφορικι εταιρεία για τθν 

εκτζλεςθ του μζρουσ του ζργου τθσ μεταφοράσ των αποβλιτων, τότε απαιτείται να κατατεκεί και 

θ μεταξφ τουσ ςφμβαςθ. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει βεβαίωςθ αποδοχισ των αποβλιτων που παράγει το 

Νοςοκομείο από τθν μονάδα επεξεργαςίασ των αποβλιτων. Στθν βεβαίωςθ αυτι πρζπει να 

αναγράφεται θ μζκοδοσ επεξεργαςίασ, το είδοσ των αποβλιτων προσ επεξεργαςία και θ 

προζλευςθ των αποβλιτων.  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει (απαράβατοσ όροσ) με τθν προςφορά του τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά και πιςτοποιθτικά νομίμωσ κεωρθμζνα για το γνιςιο του αντιγράφου: 

 Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι-μεταφορά επικίνδυνων αποβλιτων υγειονομικϊν 

μονάδων, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ οικ.146163, όπου πρζπει να περιλαμβάνονται οι 

περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των οποίων κα εκτελεςτεί το ζργο.  

 Ριςτοποιθτικό – ζκκεςθ ελζγχου κατά ΑΤ όπου κα πιςτοποιείται θ ικανότθτα ψφξθσ των 

φορτθγϊν ψυγείων μεταφοράσ ΕΑΥΜ. 

 Ριςτοποιθτικό – ζκκεςθ ελζγχου κατά ΑDR όπου κα πιςτοποιείται θ ςυμμόρφωςθ των 

φορτθγϊν ψυγείων μεταφοράσ ΕΑΥΜ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ ADR για τθν ςφννομθ 

οδικι μεταφορά επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων. 

 Ριςτοποιθτικό κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τθ ςυλλογι και μεταφορά των 

επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων. 
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  Άδεια κυκλοφορίασ των Οχθμάτων Μεταφοράσ ΕΑΥΜ όπου ςαφϊσ να αναφζρεται θ 

χριςθ τουσ για μεταφορά ΕΑΥΜ. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων τουλάχιςτον δφο (2) Οχθμάτων Μεταφοράσ ΕΑΥΜ. 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρ. 8 του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ 

γνθςίου υπογραφισ, του νόμιμου κατόχου τθσ άδεια μεταφοράσ ΕΑΥΜ, ςτθν οποία να 

δθλϊνεται ότι κα παρζχει τουλάχιςτον δφο (2) αδειοδοτθμζνα οχιματα μεταφοράσ ΕΑΥΜ 

κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ότι δζχεται να εκτελζςει τo ζργο ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ ΚΥΑ οικ.146163 και ότι κα διακζτει το απαιτοφμενο προςωπικό και τον 

απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΥΑ 

οικ.146163. 

 Ριςτοποιθτικά επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν 

μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και τo αποδεικτικό για τθ ςχζςθ εργαςίασ των οδθγϊν 

με τθν εταιρία (αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου). Για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ του ζργου απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων 

κατ’ελάχιςτον δφο οδθγϊν που φζρουν τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά. 

 Ζγγραφα που να αποδεικνφουν τθν διετι τουλάχιςτον προχπθρεςία του νομίμου κατόχου 

τθσ άδειασ μεταφοράσ ςτο αντικείμενο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΥΜ. 

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νόμιμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ με αςφαλιςτικι 

εταιρεία για αςφάλιςθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ και κάλυψθ ηθμιϊν προσ τρίτουσ και το 

περιβάλλον.  

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο των (τουλάχιςτον 2) φορτθγϊν που κα εκτελζςουν το ζργο τθσ 

μεταφοράσ των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ. 

 Ριςτοποιθτικά ποιότθτασ κατά ADR των χαρτοκυτίων τφπου hospital box των 40 και60 

λίτρων. 

 Ριςτοποιθτικά των απολυμαντικϊν μζςων, τεχνικά φυλλάδια του εξοπλιςμοφ 

απολφμανςθσ κακϊσ και ςχετικι τεκμθρίωςθ τθσ μεκόδου απολφμανςθσ. 

 
4  Επεξεργαςία των επικίνδυνων Αποβλιτων 

Θ επεξεργαςία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλλθλθ μονάδα αποτζφρωςθσ ι αποςτείρωςθσ, 

ςφμφωνα με το Ραράρτθμα I, κεφ. 4 τθσ ΚYA οικ.146163. 
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Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αποτζφρωςθσ των επικίνδυνων 

ιατρικϊν αποβλιτων προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα I, κεφ. 4.2, παράγραφο 4.2.1 τθσ ΚYA 

οικ.146163, ενϊ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αποςτείρωςθσ των 

ΕΑΑΜ προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα I, κεφ. 4.3, παράγραφο 4.3.1 τθσ ΚYA οικ.146163. 

Να κατατεκεί Τπεφκυνθ διλωςθ που ρθτά να δθλϊνει ότι θ μονάδα επεξεργαςίασ είναι 

ςφμφωνθ με τισ τεχνολογίεσ που αναφζρονται ςτθν ΚΤΑ 146163. 

 
4.1 Αποςτείρωςθ των ΕΑΑΜ 

1. Θ μονάδα επεξεργαςίασ να διακζτει τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και άδειεσ καταλλθλότθτασ 

και αςφαλοφσ λειτουργίασ (όπωσ περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ οικ. 146163) από το Γενικό Γραμματζα 

τθσ Ρεριφζρειασ (π.χ. ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων) και τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 

Ρεριφζρειασ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται (οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ ανικαν ςτθν Νομαρχία και 

περιιλκαν ςτθν Ρεριφζρεια). Το προςωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τθ μονάδα 

επεξεργαςίασ να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο και να διακζτει τισ 

απαραίτθτεσ άδειεσ και πιςτοποιθτικά που χορθγεί το ελλθνικό κράτοσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ.  

2. Οι διαδικαςίεσ αποςτείρωςθσ να ακολουκοφν τα προβλεπόμενα ςτο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 

12740/00. 

3. Ο ανάδοχοσ να τεμαχίηει τα απόβλθτα ςτον ίδιο χϊρο που γίνεται θ αποςτείρωςθ (δθλαδι ςε 

κλειςτό ςφςτθμα αποςτείρωςθσ) ϊςτε να μθν είναι αναγνωρίςιμα.  

4. Θ κατεργαςία των αποβλιτων να γίνεται ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και πίεςθσ και για 

τζτοιο χρονικό διάςτθμα ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου. Ελάχιςτο 

αποδεκτό επίπεδο αποςτείρωςθσ STAATΤ ΙΙΙ όπωσ ρθτά απαιτείται από τθν ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-

2012 (παράρτθμα 1 – εδ. 4.3.1).  

5. Τα όποια εκπεμπόμενα αζρια και παραγόμενα υγρά, αν προκφπτουν, κατά τθ διαδικαςία τθσ 

αποςτείρωςθσ, να απομακρφνονται ι να υποβάλλονται ςε κατάλλθλθ επεξεργαςία, ϊςτε να 

κακίςτανται ακίνδυνα για τθ δθμόςια υγεία και το περιβάλλον.  

6. Να πραγματοποιείται ζλεγχοσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ αποςτείρωςθσ που 

εφαρμόηεται, ςφμφωνα με  το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138. 

7. Θ μονάδα επεξεργαςίασ να διακζτει καταγραφικά ςυςτιματα μζτρθςθσ και ελζγχου όλων των 

λειτουργιϊν (π.χ. κερμόμετρα, μανόμετρα κ.α.), για τθν ςυνεχι καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ, 

τθσ πίεςθσ, του χρόνου και γενικά των παραμζτρων τθσ διαδικαςίασ τθσ αποςτείρωςθσ.  
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8.Να γίνεται απολφμανςθ των μζςων με τα οποία μεταφζρονται τα απόβλθτα και των 

αποκθκευτικϊν χϊρων αυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 

1276-98.  

9. Οι διαδικαςίεσ αποςτείρωςθσ να ακολουκοφν τα προβλεπόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12347-

97 (κατθγοριοποίθςθ, ικανότθτα κακαριςμοφ, ικανότθτα αποςτείρωςθσ, ςτεγανότθτα διαρροϊν).  

10. Τα αποςτειρωμζνα απόβλθτα να τοποκετοφνται από το προςωπικό του αναδόχου, ςε 

ανκεκτικοφσ υποδοχείσ κίτρινου χρϊματοσ, που προμθκεφεται ο ίδιοσ, ςτουσ οποίουσ 

αναγράφεται ο τίτλοσ «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», θ ονομαςία του φορζα αποςτείρωςθσ, θ 

ονομαςία τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ και θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ.  

11. Ο ανάδοχοσ να διακζτει για τθ ςυλλογι-μεταφορά των ΕΑΑΜ, που ζχουν υποςτεί 

αποςτείρωςθ, άδεια από το Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, εφόςον θ μεταφορά 

γίνεται εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ. Σε περίπτωςθ που θ μεταφορά γίνεται ςε περιςςότερεσ από μια 

Ρεριφζρειεσ, θ άδεια χορθγείται από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ. 

12. Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων πρόκειται να ςυνεργαςτεί με μεταφορικι εταιρεία για τθν 

εκτζλεςθ μζρουσ του ζργου τθσ μεταφοράσ των αποβλιτων, τότε απαιτείται να κατατεκεί γνιςιο 

αντίγραφο τθσ μεταξφ τουσ ςφμβαςθσ.  

 
Ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά του τα παρακάτω νομίμωσ κεωρθμζνα για το 

γνιςιο του αντιγράφου: 

 Άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ αποςτείρωςθσ.  

 Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αποςτείρωςθσ ςφμφωνα με τθν KYA 

οικ.146163. 

 Αςφάλεια αςτικισ και περιβαλλοντικισ ευκφνθσ (για κάλυψθ ηθμιϊν προσ τρίτουσ και το 

περιβάλλον) για τθν εγκατάςταςθ αποςτείρωςθσ. 

 Τεχνικά φυλλάδια, πιςτοποιθτικό ISO (για τθν καταςκευι, εμπορία και ςυντιρθςθ) τθσ 

εταιρείασ καταςκευισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ και 

πιςτοποιθτικό CE του ςυςτιματοσ αποςτείρωςθσ, πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα 

ι εκτυπϊςεισ από επίςθμεσ τοποκεςίεσ του καταςκευαςτι ςτο διαδίκτυο, θ ακριβισ 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ των οποίων πρζπει να δθλϊνεται ςτθν προςφορά ι να προκφπτει 

ςαφϊσ από τα υποβλθκζντα ςτοιχεία. Ρρζπει επίςθσ να είναι αυτά που χρθςιμοποιεί ο 





ελίδα 34 από 61                                                                                                               Αρ. Διακιρυξθσ: 05/2020 

 

οίκοσ καταςκευισ του προϊόντοσ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ προϊκθςθσ των πωλιςεων 

του ςτισ αγορζσ (Ιδιωτικζσ και του Δθμοςίου) του ενδιαφζροντοσ του. 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου 

υπογραφισ, όπου κα αναφζρονται οι εγκαταςτάςεισ ςτθν Ελλάδα ι ανά τον κόςμο όπου 

λειτουργοφν μθχανιματα αποςτείρωςθσ του ίδιου καταςκευαςτικοφ Οίκου. 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρ. 8 ταυ Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ 

γνθςίου υπογραφισ, όπου κα αναφζρεται ο εξοπλιςμόσ αποςτείρωςθσ αποβλιτων που 

κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και κα προκφπτει θ χϊρα 

καταγωγισ του εξοπλιςμοφ και θ αξιοπιςτία του. Θ αξιοπιςτία του κφριου τεχνικοφ 

εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν επεξεργαςία των αποβλιτων αποδεικνφεται 

με υποβολι πελατολογίου του καταςκευαςτι όπου κα περιλαμβάνονται οι πελάτεσ που 

ζχουν προμθκευτεί και λειτουργιςει παρόμοιο εξοπλιςμό με αυτόν που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Ζγγραφθ διλωςθ ι επιςτολι του νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου των 

κλιβάνων αποςτείρωςθσ οποφ κα δθλϊνει ότι οι αποςτειρωτζσ που λειτουργοφν ςτθν εν 

λόγω μονάδα είναι ςφμφωνοι με το STAATT III. (Ραράρτθμα Ι, παράγραφοσ 4.3.1 τθσ ΚΥΑ 

οικ.146163). 

 Θεωρθμζνο αντίγραφο τθσ ετιςιασ απολογιςτικισ ζκκεςθσ των προθγουμζνων ετϊν, 2010 

και 2011. Λίςτα των υγειονομικϊν μονάδων με τισ οποίεσ ζχει ςυνεργαςτεί θ μονάδα 

αποςτείρωςθσ με ςτόχο να εξακριβωκεί θ εμπειρία τθσ ςτον χϊρο. 

 Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ΕΑΑΜ, ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει ζγγραφα που να 

αποδεικνφεται ότι πλθροί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00 και 12347-97 (Ραράρτθμα I, 

παράγραφοσ 4.3.1 τθσ ΚΥΑ οικ.146163).   

 Θ μονάδα αποςτείρωςθσ θ οποία κα επεξεργαςτεί τα ΕΑΑΜ πρζπει να είναι 

πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τθν αποςτείρωςθ των ΕΑΑΜ 

και για τθν μεταφορά των αποςτειρωμζνων προσ τον εκάςτοτε ΧΥΤΑ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ που να δθλϊνεται ότι ο ανάδοχοσ κα επιλθφκεί τθσ διαχείριςθσ του 

τελικοφ προϊόντοσ, ότι με δικι του ευκφνθ κα μεταφζρει το τελικό προϊόν ςτον 

πλθςιζςτερο ΧΥΤΑ ι ςε άλλο χϊρο όπου κα επιτρζπεται θ διάκεςθ του και ότι ςε κάκε 
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περίπτωςθ θ μεταφορά και θ τελικι διάκεςθ των επεξεργαςμζνων ΕΑΥΜ κα γίνεται βάςει 

τθσ ΚΥΑ οικ.146163. 

 Βεβαίωςθ τελικοφ αποδζκτθ του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδζχεται τα αποςτειρωμζνα 

απόβλθτα προσ διάκεςθ ι άδεια απόρριψθσ αποβλιτων ςτον οικείο ΧΥΤΑ.  

 Άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ ςτερεϊν μθ επικίνδυνων αποβλιτων προσ το οικείο ΧΥΤΑ των 

αποβλιτων που ζχουν υποςτεί τθν διαδικαςία τθσ αποςτείρωςθσ ι ςφμβαςθ με 

αδειοδοτθμζνθ εταιρία που κα εκτελζςει το ζργο αυτό.  

 Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να ελζγχει τθν αποςτειρωτικι 

διαδικαςία με τθν χριςθ βιολογικϊν δεικτϊν τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ 

που εφαρμόηεται κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138. Να υποβλθκεί ζγγραφο ςτο οποίο 

να αποδεικνφεται ότι οι δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τον ανάδοχο είναι ςφμφωνοι 

με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138 (Ραράρτθμα I, παράγραφοσ 4.3.1. τθσ ΚΥΑ οικ.146163). 

 Να γίνεται απολφμανςθ των μζςων με τα οποία μεταφζρονται τα απόβλθτα και των 

αποκθκευτικϊν χϊρων αυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πρότυπα ΕΛΟΤΕΝ 1275−99 και 

ΕΛΟΤΕΝ 1276−98. (Ραράρτθμα I, Ραράγραφοσ 4.3.2 τθσ ΚΥΑ οικ.146163). Να κατατεκοφν 

οι πιςτοποιιςεισ των απολυμαντικϊν. 

 Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ οικ.146163, Ραράρτθμα I, παράγραφοσ 4.5, τα εργοςτάςια 

επεξεργαςίασ κα πρζπει να αποδεικνφουν ότι ζχουν ςτελεχωκεί με το κατάλλθλο 

εξειδικευμζνο προςωπικό. Να κατατεκεί αναλυτικι λίςτα προςωπικοφ και ςυμβοφλων τθσ 

εταιρίασ που να αποδεικνφει ότι θ εταιρία διακζτει τισ απαραίτθτεσ ειδικότθτεσ. Να 

κατατεκοφν πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα εκπαίδευςθσ των χειριςτϊν του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ αποςτείρωςθσ από τον καταςκευαςτι του αποςτειρωτικοφ εξοπλιςμοφ όπου 

κα δθλϊνεται και κα πιςτοποιείται ότι οι χειριςτζσ των αποςτειρωτϊν ζχουν εκπαιδευτεί 

καταλλιλωσ και είναι ικανοί να χειριςτοφν  αποτελεςματικά και επαρκϊσ τουσ 

αποςτειρωτζσ.  

4.2 Αποτζφρωςθ των ΜΕΑ 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά του τα παρακάτω νομίμωσ κεωρθμζνα για το 

γνιςιο του αντιγράφου: 

 Άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ. 

 Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ. 
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 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ για τθν εγκατάςταςθ αποτζφρωςθσ. 

Θ μονάδα αποτζφρωςθσ πρζπει  

 να ακολουκεί ςυγκεκριμζνο διάγραμμα λειτουργίασ, το οποίο κα αναφζρει κερμοκραςία 

αποτζφρωςθσ, χρόνο παραμονισ των δθμιουργοφμενων απαερίων ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, αποδεκτοί τφποι ςυςκευαςίασ, αποδεκτι περιεκτικότθτα των 

αποβλιτων ςε υγραςία, μζγιςτο φορτίο που μπορεί ανά κφκλο εργαςίασ να δεχτεί ο 

ςυγκεκριμζνοσ κατά περίπτωςθ εξοπλιςμόσ. (Ραράρτθμα I, παράγραφοσ 4.2.2 τθσ ΚΥΑ 

οικ.146163). 

 Να κατατεκεί αντίγραφο τθσ ετιςιασ απολογιςτικι ζκκεςθσ των προθγουμζνων ετϊν, 

2016 και 2017, κακϊσ επίςθσ και λίςτα των υγειονομικϊν μονάδων με τισ οποίεσ 

ςυνεργάηεται. 

 Να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001 για τθν αποτζφρωςθ αυτϊν. 

 Να δθλϊςει ωσ φορζασ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ για τθν τελικι διάκεςθ των 

υπολειμμάτων καφςθσ. 
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«ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ» 
 

ΓΕΝΙΚΑ:  
Σο  Γ.Ν. –Κ. Τ. Ικαρίασ λαμβάνοντασ υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1. Του Ν.2955/2001 «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των ΠE.Σ.Υ. και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 256/Α’/2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

(ΦΕΚ 81/Α’/4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 134/Α’/18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.4. Του Ρ.Δ. 80/2016 «Περί αναλιψεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α’). 

1.5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ 

διατάξεισ». 

1.6. Τθσ Υ.Α. με αρ. Υ4α/ΟΙΚ84627 (ΦΕΚ 1681/Β’/28-07-2011) ςχετικά με τθ Διαςφνδεςθ των 

Νοςοκομείων Γ.Ν Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ και ο κακοριςμόσ του 

τρόπου διαςφνδεςισ τουσ και λειτουργίασ τουσ. 

1.7. Τθν υπ’ αρ. Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ οικ.146163/2012 (ΦΕΚ Βϋ1537)-Μζτρα και Προι για τθ 

Διαχείριςθ Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων όπωσ ιςχφει και τροποποιείται με τθν Κοινι 

Υπουργικι Απόφαςθ οικ.41848/1848 16-10-2017 (ΦΕΚ Βϋ3649).  

1.8. Τθσ Υ.Α. με αρ. Υ4α/οικ. 123814 (ΦΕΚ 3486/Βϋ/31-12-2012) ενοποίθςθσ των οργανιςμϊν Γ.Ν. 

Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ.  

1.9. Του Ν. 4213/9-12-2013, άρκρο 18, (ΦΕΚ 261/Αϋ/09-12-2013) ςχετικά με επαναφορά του Γ.Ν. - 

Κ.Υ. Ικαρίασ ςε κακεςτϊσ διαςφνδεςθσ με το Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων». 

1.10. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ/26-3-14) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 

Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα – Τροποποιιςεισ 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», άρκρο 3. 

1.11. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α’/11-7-2014),άρκρο 47 - Ραρατθρθτιριο τιμϊν (περί 

νομιμοποίθςθσ δαπανϊν). 

1.12. Του άρκρου 52, του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Αϋ), περί αλλαγισ των ςυντελεςτϊν του ΦΡΑ από 

23%, ςε 24% και από 16% ςε 17% αντίςτοιχα. 
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1.13. Του άρκρου 117 «Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ» του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ A’/147/2016) περί 

Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 

1.14. Θ με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα 

«φκμιςθ ειδικότερων  κεμάτων  λειτουργίασ  και  διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.» 

1.15. Θ με αρ. πρωτ: Δ1ε/Γ.Ρ.33942/17/21-02-2018 εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ περί 

«Διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων». 

 

2. Σα ςχετικά με:  

2.1. Τθσ υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Ρ οικ.118/02-01-2020 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ για διοριςμό του κ. 

Στεφανι Νικολάου του Αριςτόδθμου ωσ κοινοφ Διοικθτι των διαςυνδεομζνων Νοςοκομείων Γ.Ν. 

Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίασ ΦΕΚ 3/07-01-2020 τ. ΥΟΔΔ. 

2.2. Τθσ υπ’ αρ. πρ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ.1115/13-01-2020 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ για διοριςμό του κ. 

Γλαροφ Γεωργίου του Νικολάου (ΦΕΚ10/ ΥΟΔΔ) ωσ Αναπλθρωτι Διοικθτι ςτο Γενικό Νοςοκομείο 

– Κζντρο Υγείασ Ικαρίασ. 

2.3. Τθσ υπ’ αρ. 05/21-01-2020  πράξθσ του κοινοφ Διοικθτι του Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου «Αγ. 

Ραντελειμων» - Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίασ, περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτον Αν. Διοικθτι του Γ.Ν. - 

Κ.Υ. Ικαρίασ. 

2.4. Τθν με αρ.πρωτ: Γ4β/Γ.Ρ. 4393/31-03-2020  (ΦΕΚ 231/ Υ.Ο.Δ.Δ) Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ 

ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ και οριςμό μελϊν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο των διαςυνδεόμενων 

Νοςοκομείων α)Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου «Αγ. Ραντελειμων» και β) Γενικό Νοςοκομείο - 

Κζντρο Υγείασ Ικαρίασ, αρμοδιότθτασ 2θ Υ.ΡΕ. Ρειραιϊσ και Αιγαίου, με διόρκωςθ το ΦΕΚ 

308/22-04-2020 Υ.Ο.Δ.Δ.). 

2.5. Τθν Απόφαςθ του κοινοφ Δ.Σ. των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ 

Ραντελειμων» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ, 11θ Συνεδρίαςθ (κζμα 14ο)/30-09-2020 ςχετικά με τθν 

ζγκριςθ τθσ υπ’ αρίκ. 6039/24-09-2020 Ειςιγθςθσ του Αναπλθρωτι Διοικθτι του Γ.Ν. – Κ.Υ. 

Ικαρίασ για τον οριςμό επιτροπισ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Διαγωνιςμοφ «ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ 

ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (CPV90524400-0)», τον οριςμό 

Γραμματζασ και τον οριςμό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, (ΑΔΑ: 69ΓΩ46907Ξ-

Α1Ι). 

2.6. Τθν Απόφαςθ του κοινοφ Δ.Σ. των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ 

Ραντελειμων» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ, 12θ Συνεδρίαςθ (κζμα 21ο)16-10-2020 ςχετικά με τθν 
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ζγκριςθ τθσ υπ’ αρίκ. 6556/15-10-2020 Ειςιγθςθσ του Αναπλθρωτι Διοικθτι του Γ.Ν. – Κ.Υ. 

Ικαρίασ για τθν ζγκριςθ πίςτωςθσ και πρακτικό Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν προκιρυξθ 

δθμόςιου ανοιχτοφ ςυνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ «ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (CPV90524400-0)», (ΑΔΑ: Ω8ΨΔ46907Ξ-Ψ79) και 

ΑΔΑΜ:20REQ007510662. 

2.7. Τθν Απόφαςθ του κοινοφ Δ.Σ. των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ 

Ραντελειμων» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ, 21θ Συνεδρίαςθ (κζμα 30ο)/22-08-2019 ςχετικά με τθν 

ζγκριςθ τθσ υπ’ αρίκ. 3359/12-08-2019 Ειςιγθςθσ του Αναπλθρωτι Διοικθτι του Γ.Ν. – Κ.Υ. 

Ικαρίασ για τον οριςμό επιτροπισ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Διαγωνιςμοφ «ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ 

ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (CPV90524400-0)», τον οριςμό 

Γραμματζασ και τον οριςμό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, (ΑΔΑ: ΨBAT46907Ξ-

ΒΥΛ). 

2.8. Τθν Απόφαςθ του κοινοφ Δ.Σ. των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ 

Ραντελειμων» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ, 23θ Συνεδρίαςθ (κζμα 10ο)16-09-2019 ςχετικά με τθν 

ζγκριςθ τθσ υπ’ αρίκ. 3926/13-09-2019 Ειςιγθςθσ του Αναπλθρωτι Διοικθτι του Γ.Ν. – Κ.Υ. 

Ικαρίασ για τθν ζγκριςθ πίςτωςθσ και πρακτικό Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν προκιρυξθ 

δθμόςιου ανοιχτοφ ςυνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ «ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (CPV90524400-0)», (ΑΔΑ: 6Τ2Θ46907Ξ-ΥΙ5) και 

ΑΔΑΜ:19REQ005592994. 

2.9. Τθν με αρικμό 6735/21-10-2020 ΑΔΑ:Ω7ΗΒ469Θ8Κ-Τ7Η και ΑΔΑΜ:20REQ007516835 Απόφαςθ 

Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ. 

2.10. Τθν άμεςθ και επιτακτικι ανάγκθ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ και ςυνζχιςθσ τθσ εφρυκμθσ και 

ομαλισ λειτουργίασ του Γενικοφ Νοςοκομείου –Κ.Υ. Ικαρίασ.  

ΕΙΔΙΚΑ: 
 

Στθν Ικαρία ςιμερα ……….θμζρα ……… ςτα Γραφεία του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κζντρου 

Υγείασ Ικαρίασ, οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι: 

 

 Αφενόσ το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ- KΖΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑ, Ν.Ρ.Δ.Δ. του Υπουργείου 

Υγείασ που εκπροςωπείται ςτο παρόν από τον Αναπλθρωτι Διοικθτι του κ.Γλαρό 

Γεϊργιο ,κάτοικο Ικαρίασ. Για λόγουσ ςυντομίασ αναφζρεται εφεξισ ωσ «Νοςοκομείο». 

 Αφετζρου από τον ανάδοχο (για λόγουσ ςυντομίασ αναφζρεται εφεξισ ωσ « Ανάδοχοσ») 
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με ΑΦΜ:……….. που εδρεφει ςτθν οδό…….., ΤΚ….., τθλζφωνο ………και Φαξ:…….. 

εκπροςωπείται ςτο παρόν από τον νόμιμο εκπρόςωπό τθσ κ ……..με ΑΔΤ:….., κάτοικο 

……ςυμφωνιςαμε και ςυναποδεχκικαμε τα κάτωκι: 

 

Ζχοντασ λάβει υπόψθ: τθν υπ’ αρικ.…θ /…-…-2020 απόφαςθ του κοινοφ Δ.Σ. των νοςοκομείων 

Σάμου & Ικαρίασ, περί ζγκριςθσ, κατακφρωςθ & υπογραφι ςφμβαςθσ με τθν μειοδότρια εταιρεία 

(ΑΔΑ:………) και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (περιλαμβάνουςα κάκε νομικά δεςμευτικι 

πράξθ κατά τον χρόνο εφαρμογισ αυτισ εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου), ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ (αποκομιδι – μεταφορά- επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ) ΕΑΥΜ, ςυμφϊνθςαν και 

αποδζχκθκαν αμοιβαία και ανεπιφφλακτα τα ακόλουκα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
 

1.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ τθσ αποκομιδισ - μεταφοράσ των επικίνδυνων αποβλιτων (ΕΑΥΜ) που παράγει το 

Νοςοκομείο ςε αδειοδοτθμζμεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ ΜΕΑ.- (ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΑΥΜ). Τα 

ΕΑΑΜ κα επεξεργάηονται ςτθν μονάδα επεξεργαςίασ – αποςτείρωςθσ ΕΑΑΜ τθσ εταιρείασ 

......................................... που βρίςκεται ....................................................... Τα ΜΕΑ κα 

επεξεργάηονται ςτθν μονάδα επεξεργαςίασ – αποτζφρωςθσ ...................................................... 

που βρίςκεται ...................................................., ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ που ζχουν 

ςυνάψει με τθν εταιρεία «Ανάδοχοσ» και οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά τθσ.  

1.2 Το Νοςοκομείο αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παραδίδει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ τα μολυςματικά του 

απόβλθτα ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ τθσ ςφμβαςθσ. Θ φόρτωςθ των αποβλιτων κα γίνεται 

ςε ςυνεργαςία με το Νοςοκομείο και ςυγκεκριμζνα με τον Υπεφκυνο Διαχείριςθσ των 

μολυςματικϊν αποβλιτων, ςε ςυμφωνία πάντα με τισ ϊρεσ λειτουργίασ και παραλαβισ των 

αποβλιτων ςτουσ ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΑΥΜ.  

1.3 θτά ςυμφωνείται ότι το Νοςοκομείο αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθν παραδίδει εν γνϊςει 

ι αγνοία του, ακόμθ και ςε μικρζσ ποςότθτεσ ραδιενεργά απόβλθτα. Σε περίπτωςθ που κα 

αποδειχκεί δικαςτικά ι από κρατικό ζλεγχο θ υπαίτια παράβαςθ, τότε λφεται θ Σφμβαςθ και 

εφαρμόηονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ από τθν Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και το 

Νοςοκομείο φζρει ακεραίωσ τθν ευκφνθ για όποια βλάβθ προκλθκεί αποδεδειγμζνα. 
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1.4 Το Νοςοκομείο δι’ ιδίων αυτοφ μζςων και προςωπικοφ κα ςυλλζγει και κα ςυςκευάηει ωσ 

περιγράφεται παρακάτω τα μολυςματικά του απόβλθτα και κα τα αποκθκεφει προςωρινά ωσ 

ανωτζρω ανεφζρκθ. Θ μεταφορά από τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου προσ τουσ ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ 

των αποβλιτων κα γίνεται με ιδιόκτθτα, αδειοδοτθμζνα, ειδικά οχιματα-ψυγεία του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ςφμφωνα με τθ ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Βϋ/08-05-2012)όπωσ ιςχφει και 

τροποποιείται με τθν ΚΥΑ οικ.41848/1848 16-10-2017 (ΦΕΚ Βϋ3649). 

1.5 Το Νοςοκομείο είναι υποχρεωμζνο να πλθροί τα αναφερόμενα τθσ Κ.Υ.Α 146163/2012 (ΦΕΚ 

1537/Βϋ/08-05-2012 και τα παρακάτω αναφερόμενα ωσ προσ τθ ςυςκευαςία: 

1.5.1Τα απόβλθτα κα ςυςκευάηονται ςε χαρτοκυτία με εςωτερικι πλαςτικι επζνδυςθ τφπου 

HOSPITALBOX (των οποίων θ μεγαλφτερθ διάςταςθ - ςτερεά διαγϊνιοσ του κυτίου - δεν κα 

πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 75 cm) και τα οποία κα είναι ςυςκευαςμζνα ςε εξωτερικι 

πλαςτικι ςακοφλα από ςυνκετικό υλικό, πλθν PVC, ςφραγιςμζνθ με ειδικό κλείςτρο 

αςφαλείασ. Τα παραπάνω χαρτοκυτία τφπου Hospital Box πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα για 

μεταφορά ΕΙΑ – ΜΧ, ςφμφωνα με τον εν ιςχφ κϊδικα ADR για τθν μεταφορά επικίνδυνων 

υλικϊν. 

1.5.2Στο εςωτερικό των χαρτοκυτίων κα είναι ςυςκευαςμζνα τα μολυςματικά απορρίμματα 

ςε πλαςτικι ςακοφλα, από ςυνκετικό υλικό, πλθν PVC, τθσ οποίασ το πάχοσ και θ μθχανικι 

αντοχι κα εγγυάται τθν αδιαπερατότθτα και τθ ςτεγανότθτα τθσ ςυςκευαςίασ. Θ εςωτερικι 

αυτι ςακοφλα κα είναι ςφραγιςμζνθ με ειδικό κλείςτρο αςφαλείασ.  

Σε περίπτωςθ που ζχουν διατρθκεί οι προαναφερκείςεσ ςακοφλεσ ι το χαρτοκυτίο ζχει 

βραχεί, για οποιονδιποτε λόγο, κα πρζπει τα απόβλθτα να επαναςυςκευάηονται ϊςτε το 

χαρτοκυτίο να είναι ςτεγνό κατά τθν παράδοςι του ϊςτε να μπορεί να διαχειριςτεί 

περαιτζρω με αςφάλεια. Αλλιϊσ δεν κα παραλαμβάνονται και τθν ευκφνθ κα φζρει το 

Νοςοκομείο. 

1.5.3Τα υγρά μολυςματικά και τα αιχμθρά αντικείμενα κα ςυλλζγονται ςε πλαςτικά, πλθν 

PVC, αυτόκλειςτα και ζπειτα κα ςυςκευάηονται ςτα χαρτοκυτία. 

1.6 Αν αποδεδειγμζνα Το Νοςοκομείο δεν τθρεί ζςτω και μία από τισ προαναφερκείςεσ 

προδιαγραφζσ, και τοφτο προκφψει από τον επιτόπου ζλεγχο των οριηομζνων εκπροςϊπων των 

δυο ςυμβαλλομζνων μερϊν, τα μολυςματικά απορρίμματα δεν κα παραλαμβάνονται. Σε 

περίπτωςθ που επαναλθφκεί το ωσ άνω πρόβλθμα κα εφαρμόηεται το άρκρο 6 τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ. 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 

2.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα ςυμμορφϊνεται κατά πάντα χρόνο με όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ 

ιςχφουςασ ελλθνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ και τισ ζγγραφεσ υποδείξεισ του πρϊτου 

ςυμβαλλόμενου αναφορικά με τθ διαχείριςθ των μολυςματικϊν αποβλιτων. 

2.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιοφται να προβαίνει ςε ζλεγχο, και με τθν παρουςία των εκπροςϊπων του, 

τθσ ποιότθτασ των μολυςματικϊν αποβλιτων που κα παραλαμβάνει με τθν παρουςία 

εκπροςϊπου του Νοςοκομείου ο οποίοσ κα παραβρίςκεται κάκε φορά επί τόπου κατά τθν 

παραλαβι του εκάςτου φορτίου.  

2.3 Το Νοςοκομείο υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ ζγγραφεσ υποδείξεισ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Εάν και κατόπιν τθσ αιτιολογθμζνθσ γνϊμθσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ απαιτοφνται αναλφςεισ 

αποβλιτων, αυτόσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγράφωσ το Νοςοκομείο ςχετικά με το 

εργαςτιριο το οποίο κα αναλάβει τισ αναλφςεισ και το ςχετικό κόςτοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 

όμωσ το Νοςοκομείο ζχει τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει τεχνικό ςφμβουλο ι να ηθτιςει 

και από άλλο, δικισ του επιλογισ εργαςτιριο, αναλφςεισ των ίδιων αποβλιτων. 

2.4 Εάν από τα αποτελζςματα των αναλφςεων αποδειχκεί ότι δεν υπιρξε καμία παραβίαςθ τθσ 

παροφςασ Σφμβαςθσ, τότε το κόςτοσ των ωσ άνω αναλφςεων κα το φζρει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μόνο 

για το εργαςτιριο κοινισ επιλογισ ι δικισ του επιλογισ. Εάν αποδειχκεί παράβαςθ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ και τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ τότε εκτόσ των άλλων που προβλζπει θ 

ςφμβαςθ και θ υφιςταμζνθ νομοκεςία το κόςτοσ των ωσ άνω αναλφςεων κα βαρφνει το 

Νοςοκομείο το οποίο και υποχρεοφται να το καταβάλλει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ εντόσ του επομζνου 

μθνόσ . 

2.5 Κάκε προσ διάκεςθ φορτίο κα ςυνοδεφεται από το ειδικό ζντυπο αναγνϊριςθσ ΕΑΥΜ που 

προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία (Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ – Ραράδοςθσ – Ηφγιςθσ- 

Δελτίο Αποςτολισ).  

2.6 Το Νοςοκομείο κα καταβάλλει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ αμοιβι ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και 

όρουσ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.  
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2.7 Το Νοςοκομείο δε φζρει καμία ευκφνθ μετά τθ φόρτωςθ και αποχϊρθςθ των μολυςματικϊν 

αποβλιτων, αλλά οφτε και για τθν μεταφορά και διακίνθςθ αυτϊν ζωσ τθν μονάδα 

επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ. 

2.8 Το Νοςοκομείο κρατά κάκε νόμιμθ επιφφλαξθ ςε περίπτωςθ υπογραφισ Σφμβαςθσ τθσ 

Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ με τον ΕΔΣΝΑ, για τθν αποτζφρωςθ των ιατρικϊν αποβλιτων 

των Νοςοκομείων τθσ χϊρασ και υποχρεωτικισ προςχϊρθςθ του Νοςοκομείου ςε αυτι. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 

3.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα ςυμμορφϊνεται κατά πάντα χρόνο με όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ 

ιςχφουςασ ελλθνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ αναφορικά με τθ μεταφορά των 

επικίνδυνων αποβλιτων. 

3.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα διακζτει τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό 

ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν μεταφορά των μολυςματικϊν αποβλιτων του ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυμβατικισ περιόδου. 

3.3 Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εκτζλεςθσ τθσ μεταφοράσ των μολυςματικϊν αποβλιτων λόγω 

ανωτζρασ βίασ, βλάβθσ, τακτικισ ι ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ των φορτθγϊν – ψυγείων ι άλλου 

ςθμαντικοφ εξοπλιςμοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΣ αυτόσ κα ειδοποιεί εγκαίρωσ το Νοςοκομείο και κα 

προβαίνει άμεςα ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ προκειμζνου να αρκοφν οι παραπάνω 

λόγοι κατά το, τεχνικά εφικτό, ςυντομότερο δυνατόν. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν φζρει καμία ευκφνθ 

για τυχόν αδυναμία διαχείριςθσ των απορριμμάτων από τον ΑΡΟΔΕΚΤΘ ΕΑΥΜ.   

3.4 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα ςυμμορφϊνεται κατά πάντα χρόνο με όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ 

ιςχφουςασ ελλθνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ αναφορικά με τθ μεταφορά των ΕΑΥΜ. 

3.5 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ζχει υποβάλει με τθν προςφορά του ςτο Νοςοκομείο, ειδικζσ ςυμβάςεισ – 

βεβαιϊςεισ αποδοχισ αποβλιτων, με τουσ ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΑΥΜ,(αποςτείρωςθ και 

αποτζφρωςθ), οι οποίεσ απαιτοφνται ϊςτε να γίνονται δεκτά τα απόβλθτα που κα 

μεταφζρει για λογαριαςμό του ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

3.6 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να βάηει το Νοςοκομείο ςε πρϊτθ προτεραιότθτα από 

άποψθ δρομολογίων για τθν μεταφορά – αποκομιδι – επεξεργαςία (αποτζφρωςθ – 

αποςτείρωςθ) και τελικι διάκεςθ των αποβλιτων για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του 

Νοςοκομείου, για λόγουσ δθμόςιασ Υγιεινισ, κακϊσ και για το γεγονόσ ότι το Νοςοκομείο 

βρίςκεται ςε παραμεκόριο, νθςιωτικι περιοχι, με πολλά απαγορευτικά απόπλου.  
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3.7 Θ παραλαβι και μεταφορά των μολυςματικϊν αποβλιτων από τον ψυκτικό κάλαμο του 

Νοςοκομείου ςτθν μονάδα επεξεργαςίασ, κα πρζπει να γίνεται με κινθτι μονάδα-φορτθγό 

ψυγείο κατάλλθλο για τθν μεταφορά μολυςματικϊν αποβλιτων. Θ φόρτωςθ κα γίνεται 

κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τουσ υπεφκυνουσ του Νοςοκομείου. 

3.8 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να αδειάςει με δικι του ευκφνθ το ψυγείο φφλαξθσ 

μολυςματικϊν αποβλιτων.  

3.9 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει απολφμανςθ ςτο ψυγείο φφλαξθσ των 

μολυςματικϊν αποβλιτων του Νοςοκομείο για όςο διάςτθμα διαρκζςει θ ςφμβαςθ και 

κάκε φορά που γίνεται αποκομιδι. 

3.10 Θ παραλαβι κα γίνεται ςε ϊρεσ που εξυπθρετοφν τθ λειτουργία του Νοςοκομείου αλλά και 

ςε ςυμφωνία πάντα με τισ ϊρεσ λειτουργίασ και παραλαβισ αποβλιτων ςτθν μονάδα 

επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ. 

3.11 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να παρζχει δωρεάν ςτο Νοςοκομείο τα ειδικά κυτία (κόκκινεσ – 

κίτρινεσ) για τθ ςυλλογι των ΕΑΥΜ, κακϊσ τισ εςωτερικζσ, εξωτερικζσ ςακοφλεσ και τα 

κλείςτρα.  

3.12 Τα ζξοδα ηφγιςθσ ςτθν ζδρα του Νοςοκομείου βαρφνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να 

ηυγίηει και να καταγράφει τθν ποςότθτα των ΕΑΥΜ, παρουςία Επιτροπισ τθσ Υγειονομικισ 

Μονάδασ.      

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΘ 
 

4.1 Θ αμοιβι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τον ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ κατά τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, κα είναι: 

α)0,00€ (δφο χιλιάδεσ τετρακόςια ευρϊ) ανά φόρτωςθ – δρομολόγιο, πλζον Φ.Ρ.Α. 

(0,00€+ 0,00€ (Φ.Π.Α. 24%) = 0,00 ευρϊ) για τθν μεταφορά – αποκομιδι,  

β) Αποςτείρωςθ ΕΑΑΜ 0,00€ /κιλό πλζον Φ.Ρ.Α. (0,00€ + 0,00€ (Φ.Π.Α. 24%) = 0,00€) 

για τθν επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ. 

γ) Αποτζφρωςθ ΜΕΑ 0,00€ /κιλό πλζον Φ.Ρ.Α. (0,00€ + 0,00€ (Φ.Π.Α. 24%) = 0,00€) για 

τθν επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ. 

         και δεν μπορεί να υπερβεί το ποςό των 0,00€ με ΦΠΑ 24%. 

Στο παραπάνω ποςό ςυμπεριλαμβάνεται και το κόςτοσ διάκεςθσ των ειδικϊν χαρτοκυτίων 

τφπου hospital box.  
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4.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα τιμολογεί τον ςυμβαλλόμενο μετά το πζρασ κάκε δρομολόγιου με βάςθ τα 

ςυνοδευτικά ζντυπα μεταφοράσ ΕΑΥΜ (πρωτόκολλα παραλαβισ – παράδοςθσ - ηφγιςθσ).  

4.3 Θ πλθρωμι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα γίνει τμθματικά, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου και 

του τιμολογίου, (δρομολόγιο μεταφοράσ ΕΑΥΜ) από το Νοςοκομείο, και τθν ζκδοςθ ςτο 

όνομά του χρθματικοφ εντάλματοσ κεωρθμζνο από το Ελεγκτικό Συνζδριο. 

4.4 Ο τρόποσ πλθρωμισ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ Ρερί Δθμόςιου Λογιςτικοφ Ν.Ρ.Δ.Δ. 

και με το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υ. Ε. Α. & Θ. Δ. 

4.5  Στθν παραπάνω τιμι ο αναλογοφν ΦΡΑ είναι 24%, και θ πίςτωςθ κα γίνει ςτον ΚΑΕ 0846.   

4.6 Συχνότθτα φορτϊςεων: μία (1) φόρτωςθ – δρομολόγιο ανά 30 περίπου θμζρεσ. 

4.7 Μζγιςτθ φόρτωςθ: 750 κιλά ΕΑΥΜ (~ 150 χαρτοκυτία τφπου hospital box).  

4.8 Ο προγραμματιςμόσ των φορτϊςεων / δρομολογίων κα γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ, ςε 

θμζρεσ και ϊρεσ που κα κακορίηονται εκτόσ των άλλων και από τισ άλλεσ προγραμματιςμζνεσ 

φορτϊςεισ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

4.9 Θ πλθρωμι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από το Νοςοκομείο κα γίνεται εντόσ 90 θμερϊν από τθν ζκδοςθ 

του αντίςτοιχου τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν. Τυχόν κακυςτζρθςθ τθσ πλθρωμισ κα 

ακολουκεί γραπτι ςφςταςθ και ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ κα εφαρμόηεται το άρκρο 6 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

4.10 Στθν παραπάνω τιμι περιλαμβάνεται θ τιμι των κυτίων τφπου hospital box (κόκκινα- κίτρινα). 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ζχει υποβάλει ςτο Νοςοκομείο, ειδικζσ ςυμβάςεισ – βεβαιϊςεισ αποδοχισ 

αποβλιτων, με ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΑΥΜ, οι οποίεσ απαιτοφνται ϊςτε να γίνονται δεκτά τα 

απόβλθτα που κα μεταφζρει για λογαριαςμό του ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Σφμφωνα με τουσ όρουσ και 

τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ οι ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΑΥΜ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ τθσ 

αποςτείρωςθσ- ΑΡΟΤΕΦΩΣΘΣ  των επικίνδυνων αποβλιτων ΕΑΥΜ, όπωσ αυτά 

περιγράφονται ςτουσ Ρίνακεσ τθσ ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Βϋ/08-05-2012), και ςτθν ΚΥΑ 

οικ.41848/1848 16-10-2017 (ΦΕΚ 3649/Βϋ),που παράγει ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ από τισ εξισ 

μονάδεσ του: όλεσ οι κλινικζσ, το χειρουργείο, τθν αίκουςα τοκετϊν και τα εργαςτιρια του 

Νοςοκομείου. Το Νοςοκομείο αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παραδίδει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ τα 

επικίνδυνα ιατρικά του απόβλθτα (ΕΑΥΜ) όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ 146163/2012 

(ΦΕΚ 1537/Βϋ/08-05-2012),και ςτθν ΚΥΑ οικ.41848/1848 16-10-2017 (ΦΕΚ 3649/Βϋ)ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ αυτισ τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ με 

δικαίωμα παράταςθσ ζξι (6) μινεσ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ 
 

6.1 Στθν περίπτωςθ που οποιοςδιποτε από τουσ ςυμβαλλομζνουσ κρίνει ότι ο άλλοσ 

παραβιάηει οποιοδιποτε όρο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, κα τον οχλεί γραπτϊσ και κα παρζχει 

ςτον άλλο ςυμβαλλόμενο τθν δυνατότθτα και τον εφλογο χρόνο να κεραπεφςει το 

ελάττωμα. Εάν θ επανόρκωςθ αυτι δε λάβει χϊρα μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, που 

κα κζςει ο εκ των ςυμβαλλομζνων παραπονοφμενοσ, ο ςυμβαλλόμενοσ που ιςχυρίηεται τθν 

φπαρξθ παραβίαςθσ, κατ’ επιλογιν του και με επιφφλαξθ όλων των άλλων δικαιωμάτων που 

ζχει ςφμφωνα με τθν παροφςα, μπορεί να καταγγείλει τθν Σφμβαςθ. 

6.2 Εξαίρεςθ των παραπάνω αφορά τθν περίπτωςθ που δεν τθρείται ο όροσ περί τθριςεωσ των 

προδιαγραφϊν ςυςκευαςίασ των μολυςματικϊν αποβλιτων του άρκρου 1 παρ 1.5 και θ 

περίπτωςθ των ραδιενεργϊν και τοξικϊν αποβλιτων ςτο του άρκρου 1 παρ. 1.3, τθσ 

παροφςασ. 

6.3 Για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ (6.1 και 6.2) δίδεται θ δυνατότθτα ςτον πρϊτο 

ςυμβαλλόμενο μονομεροφσ λφςεωσ τθσ Σφμβαςθσ, διατθρϊντασ ακεραίωσ τα δικαιϊματα 

του που απορρζουν από τθν υφιςτάμενθ εκνικι και κοινοτικι Νομοκεςία.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ – ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΕΤΘΤΝΘ 
  

Οι ςυμβαλλόμενοι κα ευκφνονται ζναντι αλλιλων για ηθμίεσ που οφείλονται αποκλειςτικά 

ςε δόλο ι βαριά αμζλεια. Εκτόσ των παραπάνω περιπτϊςεων κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα ευκφνονται για κετικζσ ι αποκετικζσ ηθμίεσ, άμεςεσ ι ζμμεςεσ, 

τυχερά και ανωτζρα βία. 
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ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 
 

 Οι ςυμβαλλόμενοι, δεν κα ευκφνονται για οποιαδιποτε αποτυχία, κακυςτζρθςθ ι τισ 

ςυνζπειεσ αυτϊν κατά τθν εκτζλεςθ των υπό τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων 

τουσ οι οποίεσ οφείλονται ι είναι αποτζλεςμα ανωτζρασ βίασ κατά το Ελλθνικό δίκαιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΙΧΤ ΤΜΒΑΘ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ 
  

Θ Σφμβαςθ αυτι αποδίδει τθν πλιρθ ςυμφωνία μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν και 

υπεριςχφει κάκε προθγοφμενθσ ςυμφωνίασ ι διλωςθσ, γραπτισ ι προφορικισ ςε ςχζςθ με όςα 

ορίηονται δυνάμει τθσ παροφςασ. Οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ κα γίνεται 

μόνον εγγράφωσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΑΙΣΘΘ 
 

10.1 Θ μθ άςκθςθ δικαιωμάτων ι θ παράλειψθ υποχρεϊςεων από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο 

μζροσ δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ των ςυμβαλλομζνων μερϊν από δικαιϊματα ι 

απαλλαγι από υποχρζωςθ τουσ ι αναγνϊριςθ δικαιωμάτων ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ, που 

δεν αναγνωρίηονται δυνάμει τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

10.2 Θ παραίτθςθ εκ μζρουσ οποιουδιποτε ςυμβαλλόμενου από τισ αξιϊςεισ του, που 

προζρχεται από παράβαςθ υποχρζωςθσ ι παραβίαςθ του όρου τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, 

δεν ερμθνεφεται ωσ παραίτθςθ και από άλλεσ αξιϊςεισ εναντίον του άλλου, εξ αιτίασ άλλθσ 

ευκείασ ι ζμμεςθσ παράβαςθσ υποχρζωςθσ, ι παραβίαςθσ όρου τθσ Σφμβαςθσ εκ μζρουσ 

του τελευταίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΚΤΡΟΣΘΣΑ ΟΡΩΝ 

  

Σε περίπτωςθ που ο όροσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ι θ εφαρμογι αυτοφ ςε οποιαδιποτε 

περίπτωςθ καταςτεί άκυρθ ι ανίςχυρθ, δεν κίγεται το κφροσ των υπολοίπων διατάξεων τθσ 
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Σφμβαςθσ αυτισ και κάκε όροσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ κα είναι ζγκυροσ και ιςχυρόσ ςτο μζγιςτο 

βακμό που επιτρζπει ο νόμοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΡΜΘΝΕΙΑ 
  

Οι επικεφαλίδεσ των άρκρων τθσ παροφςασ ζχουν τεκεί αποκλειςτικά για τθν διευκόλυνςθ και δεν 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ερμθνεία του άρκρου τθσ Σφμβαςθσ αυτισ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Τα μζρθ κα ενεργοφν, όπωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ και με πνεφμα αμοιβαίασ 

εμπιςτοςφνθσ και ςυνεργαςίασ, και κα παράςχουν τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να παραςχεκοφν 

δυνάμει τθσ παροφςασ και / ι που ευλόγωσ απαιτοφνται για τθν χριςθ και τθν άςκθςθ των 

δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων δυνάμει τθσ παροφςασ Συμβάςεωσ. 

Οιαδιποτε ειδοποίθςθ που απαιτείται δυνάμει τθσ παροφςασ Συμβάςεωσ ι καταςτατικοφ, νόμου ι 

κανονιςμοφ κα γίνεται εγγράφωσ, εκτόσ εάν άλλωσ κακορίηεται ςτθν παροφςα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΩΙΔΙΚΙΑ 
 

Θ Σφμβαςθ καταρτίηεται, διζπεται και ερμθνεφεται ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ Ελλθνικισ 

Δθμοκρατίασ και για όλεσ τισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων διαφορζσ που τυχόν προκφψουν από τθν 

Σφμβαςθ αυτι, αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα δικαςτιρια Σάμου. 

Πλοι οι όροι τθσ Σφμβαςθσ κεωροφνται ουςιϊδεισ και θ παράβαςθ ενόσ από αυτοφσ από 

οποιονδιποτε των ςυμβαλλομζνων, δίνει το δικαίωμα ςτο κατά τθν γνϊμθ του βλαπτόμενο μζροσ 

να ηθτιςει τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
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1. Συλλογι – Συςκευαςία 

Θ ςυλλογι και ο διαχωριςμόσ των Επικίνδυνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων (εφεξισ 

ΕΑΤΜ όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτθν ΚΥΑ οικ. 146163/2012) κα γίνεται από προςωπικό του 

Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ (Ραράρτθμα I, παράγραφοσ 1.1.2 τθσ ΚΥΑ οικ.146163/2012 08-05-2012 (ΦΕΚ 

1537/Βϋ). 

Από τον ΑΝΑΔΟΧΟ κα διατίκενται (δωρεάν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ) τα πιςτοποιθμζνα 

κατά ADR χαρτοκυτία τφπου Hospital Box που απαιτοφνται για τθ διαχείριςθ των ΕΑΥΜ. Τα 

χαρτοκυτία κα ζχουν χωρθτικότθτασ 40 και 60 lit και χρϊμα κίτρινο ι κόκκινο ανάλογα τθ μζκοδο 

επεξεργαςίασ των ΕΑΥΜ. 

Οι ςυςκευαςίεσ για τθ χωριςτι ςυλλογι Επικινδφνων Αποβλιτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν 

(εφεξισ ΕΑΑΜ)τα οποία προορίηονται προσ αποςτείρωςθ κα είναι ςφμφωνεσ με τθν ΚΥΑ 

οικ.146163 (ΡαράρτθμαΙ, παράγραφοσ1.2.4). Συγκεκριμζνα, πρζπει να ζχουν τισ εξισ 

προδιαγραφζσ: 

 Μιασ χριςεωσ, 

 αδιαφανείσ, 

 κίτρινου χρϊματοσ, 

 ανκεκτικζσ κατά τθν μεταφορά, 

 να ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του μολυςματικοφ, ανάλογα 

με τθν κλάςθ UN ςτθν οποία αυτά κατατάςςονται, 

 να αναγράφουν τθν κλάςθ και τον αρικμό UN ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, 

 να χαρακτθρίηονται με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ)», 

 να είναι κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ, 

 να είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον, 

 να φζρουν αδιάβροχθ ετικζτα από ανεξίτθλο μελάνι και να αναγράφουν: θμερομθνία 

παραγωγισ, ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ. κάλαμοσ/τμιμα/εργαςτιριο), ποςότθτα 

αποβλιτων, κατθγορία αποβλιτων, προοριςμό αποβλιτων, 

 ο περιζκτθσ πρζπει να ςτοιβάηεται εφκολα, να φζρει λαβζσ ικανζσ για να κρατιςουν το 

βάροσ του όταν μεταφζρεται και να κλείνει με τρόπο που δεν κα επιτρζπει το εφκολο 

άνοιγμά του μετά το κλείςιμό του.  
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Οι ςυςκευαςίεσ για τθ χωριςτι ςυλλογι Μικτϊν Επικίνδυνων Αποβλιτων(εφεξισ ΜΕΑ) τα οποία 

προορίηονται προσ αποτζφρωςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ οικ.146163 (Ραράρτθμα Ι, 

παράγραφοσ 1.2.3). Συγκεκριμζνα, πρζπει να ζχουν τισ εξισ προδιαγραφζσ: 

 μιασ χριςεωσ, 

 κόκκινου χρϊματοσ, 

 να είναι κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ, μθ παραμορφοφμενεσ για αςφαλι μεταφορά, 

 κατάλλθλου βάρουσ και όγκου για τθν εφκολθ μεταφορά τουσ, 

 να είναι τζτοιου υλικοφ ϊςτε κατά τθν αποτζφρωςι τουσ να μθν παράγονται 

επικίνδυνα αζρια, 

 να είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον, 

 ο περιζκτθσ πρζπει να ςτοιβάηεται εφκολα, να φζρει λαβζσ ικανζσ για να κρατιςουν το 

βάροσ του όταν μεταφζρεται, 

 ο περιζκτθσ πρζπει να κλείνει με τρόπο που δεν κα επιτρζπει το εφκολο άνοιγμά του 

μετά το κλείςιμό του, 

 τα hospital box που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν μεταφορά να είναι 

κατάλλθλεσ κατά UN, 

 να ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του μολυςματικοφ ι/και 

επικίνδυνου, ανάλογα με τθν κλάςθ UN ςτθν οποία αυτά κατατάςςονται, 

 να αναγράφουν τθν κλάςθ και τον αρικμό UN ωσ προσ τθν επικινδυνότθτα τουσ, και τον 

όρο «Επικίνδυνα Απόβλθτα» (ΕΑΑΜ,ΜΕΑ,ΑΕΑ), 

 να φζρουν ενςωματωμζνθ αδιάβροχθ ετικζτα από ανεξίτθλο μελάνι και να αναγράφουν: 

θμερομθνία παραγωγισ, ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ. κάλαμοσ/τμιμα/εργαςτιριο), 

ποςότθτα αποβλιτων, κατθγορία αποβλιτων, προοριςμό αποβλιτων. 

Σονίηεται ότι οι ςυςκευαςίεσ για τθν μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρζπει να είναι μίασ 

χριςθσ και πιςτοποιθμζνεσ κατά UN και να ζχουν τισ εξισ ςθμάνςεισ ςτθν επιφάνειά τουσ, 

ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/τ.Β/25-8-2004), παράγραφοσ 6.3.1.2 , 

ςελ:17005: « 

i. υn όπωσ το ςιμα των Ηνωμζνων Εκνϊν για τισ ςυςκευαςίεσ. 

ii. 4 για το είδοσ ςυςκευαςίασ (κουτί) και ζνασ κωδικόσ για το υλικό. 
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iii. Υ + αρικμόσ που υποδεικνφει το μζγιςτο μικτό βάροσ που μπορεί αυτόσ ο κάδοσ να 

ηυγίηει πλιρθσ απορριμμάτων. Τεχνικά αποδεκτά είναι τα χαρτοκυτία των 60 λίτρων 

με Υ > 12 και  τα χαρτοκυτία των 40 λίτρων με Υ > 8 . 

iv. S για SOLID δθλαδι ςτερεά απορρίμματα. 

v. Τα δφο τελευταία ψθφία τθσ χρονιάσ καταςκευισ.  

vi. Το ςφμβολο του κράτουσ που εγκρίνει τον κάδο αυτό.  

vii. Ο αρικμόσ του πιςτοποιθτικοφ ποιότθτασ. 

viii. Το όνομα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ. 

Οι κωδικοί v, vi, vii και viii μποροφν να μεταβάλλονται ανάλογα με το ζτοσ καταςκευισ, τθ 

πιςτοποιοφςα χϊρα, το αντίςτοιχο Ινςτιτοφτο αλλά και τθν καταςκευάςτρια εταιρία. 

 

Ζχουν κατατεκεί κατά τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία, ωσ απαράβατοσ όροσ, τα πιςτοποιθτικά 

ποιότθτασ κατά ADR των χαρτοκυτίων των 40 και 60 λίτρων, ςτθν τεχνικι προςφορά του 

Αναδόχου.  

 

Δεν επιτρζπεται θ χριςθ επαναχρθςιμοποιοφμενων κάδων παρά μόνο για εντόσ των ΥΜ 

μεταφορά και επεξεργαςία (Ραράρτθμα I, παράγραφοσ 1.1.2.1). Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ 

47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/τ.Β/25-8-2004), το Ραράρτθμα II, παράγραφο 6.4.1, δεν επιτρζπεται 

θ μεταφορά του περιεχομζνου από ζνα κάδο ςε άλλο λόγω υψθλοφ κινδφνου μόλυνςθσ. 

 

2. Ρροςωρινι αποκικευςθ εντόσ Υγειονομικισ Μονάδασ 

Θ αποκικευςθ κα πρζπει απαραιτιτωσ να ακολουκεί τα όςα ορίηει θ ΚΥΑ οικ.146163 και 

ςυγκεκριμζνα το Ραράρτθμα I, παράγραφοσ 3.1.2 και 3.1.3, όπωσ τροποποιείται από τθν  ΚΥΑ 

οικ.41848/1848 (ΦΕΚ 3649/16-10-2017). Μετά το πζρασ κάκε αποκομιδισ ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να απολυμαίνει με δικά του υλικά και μζςα τον ψυκτικό κάλαμο προςωρινισ 

αποκικευςθσ των ΕΑΥΜ.   

 

3. Μεταφορά 

Θ αποκομιδι (ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ οικ.146163 08-05-2012 (ΦΕΚ 1537/Βϋ)παράρτθμα 1 παρ.3.1.3) 

των ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ του Νοςοκομείου κα εκτελείται ανάλογα τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου 

(μία (1) φορά ανά μινα) τισ πρωινζσ ϊρεσ και εργάςιμεσ θμζρεσ, παρουςία του Υπευκφνου και 

τθσ Επιτροπισ διαχείριςθσ αποβλιτων τθσ ΥΜ. 
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Θ Υγειονομικι Μονάδα (Νοςοκομείο) κα παραδίδει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ τα απόβλθτα κατάλλθλα 

ςυςκευαςμζνα ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ οικ.146163 και τον κϊδικα ADR και κα μεταφζρονται ςτο 

φορτθγό ψυγείο από τουσ ειδικοφσ ψυκτικοφσ καλάμουσ τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ από 

προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα ςυνεργάηεται με τουσ υπευκφνουσ διαχείριςθσ ιατρικϊν αποβλιτων του 

Νοςοκομείου για τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνοδευτικοφ Εντφπου Αναγνϊριςθσ για τθν ςυλλογι και 

μεταφορά επικινδφνων αποβλιτων ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι, παράγραφο 6.2 τθσ  ΚΥΑ 

οικ.14616308-05-2012 (ΦΕΚ 1537/Βϋ). 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρζπει να διακζςει για το ζργο τθσ διαχείριςθσ των νοςοκομειακϊν αποβλιτων του 

Νοςοκομείου τουλάχιςτον δφο (2) αδειοδοτθμζνα και πιςτοποιθμζνα κατά ADR και ΑΤ φορτθγά 

ψυγεία μεταφοράσ ΕΑΥΜ. Λόγω τθσ γεωγραφικισ κζςθσ του Νοςοκομείου, του μεγζκουσ τθσ 

παραγωγισ ΕΑΥΜ του Νοςοκομείου και του μεγζκουσ του ψυκτικοφ καλάμου του Νοςοκομείου, 

κάκε διακζςιμο φορτθγό όχθμα μεταφοράσ ΕΑΥΜ πρζπει κατ’ ελάχιςτο να ζχει χωρθτικότθτα 

ψυκτικοφ καλάμου 30 κ.μ (m3). 

 

Επιπλζον τα οχιματα μεταφοράσ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ ςφμφωνα 

με το Ραράρτθμα Ι, παράγραφο 2.2.4 τθσ ΚΥΑ οικ.14616308-05-2012 (ΦΕΚ 1537/Βϋ). 

Συγκεκριμζνα, τα οχιματα μεταφοράσ των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρζπει να πλθροφν τισ εξισ 

απαιτιςεισ: 

 Να είναι κατάλλθλα και εφοδιαςμζνα με πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ ADR, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 όπωσ τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ 

τθσ ΥΑ19403/1388/08/2008 (ΦΕΚ 781/Βϋ02-05-2018 ) και ιςχφει, εφόςον απαιτείται. 

 Να φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ, το διεκνζσ ςιμα κινδφνου το οποίο να επιδεικνφεται ςε 

εμφανζσ ςθμείο. 

 Να είναι κατάλλθλου μεγζκουσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.. 

 Κατ’ ελάχιςτον, να είναι τελείωσ κλειςτά, ςτεγανά, να ζχουν δυνατότθτα ψφξθσ ≤8 C, να 

μθ φζρουν μθχανιςμό ςυμπίεςθσ, να επιτρζπουν αςφαλι μεταφορά, να μποροφν να 

πλζνονται και να απολυμαίνονται εφκολα και να διακζτουν διευκολφνςεισ για τθν ατομικι 

προςταςία του οδθγοφ και των χειριςτϊν. 

 Να υπάρχει διάφραγμα μεταξφ τθσ καμπίνασ του οδθγοφ και του ςϊματοσ του οχιματοσ 

που να διαςφαλίηει τθν αςφάλεια διατιρθςθσ του φορτίου ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ. 
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 Να διακζτουν κατάλλθλο ςφςτθμα αςφαλείασ, το οποίο να εξαςφαλίηει τθ μθ μετακίνθςθ 

του φορτίου κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ του. 

 Να υπάρχει χωριςτό διαμζριςμα για τον εξοπλιςμό ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 Να διακζτουν ςτρογγυλεμζνεσ εςωτερικζσ γωνίεσ προσ αποφυγι κατακράτθςθσ υγρϊν 

διαρροϊν. 

 Να διακζτουν κατάλλθλο προςτατευτικό ιματιςμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαηί με 

τουσ ειδικοφσ δείκτεσ για ςυλλογι και εξζταςθ των υγρϊν διαρροϊν. 

 Να ζχουν βιβλίο καταγραφισ των ςτοιχείων με τισ βάρδιεσ των μεταφορζων αποβλιτων. 

 Να μθν χρθςιμοποιοφνται για μεταφορά άλλων υλικϊν ι αποβλιτων. 

 Να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται μετά το πζρασ κάκε εκφόρτωςθσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ των αποδεκτϊν, ϊςτε να διατθροφνται ςε άριςτθ υγειονομικι κατάςταςθ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα προςκομίςει βεβαίωςθ αποδοχισ των αποβλιτων που παράγει το Νοςοκομείο 

από τθν μονάδα επεξεργαςίασ των αποβλιτων. Στθ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να αναγράφεται θ 

μζκοδοσ επεξεργαςίασ, το είδοσ των αποβλιτων προσ επεξεργαςία και θ προζλευςθ των 

αποβλιτων.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα κατακζςει (απαράβατοσ όροσ) τα παρακάτω δικαιολογθτικά και πιςτοποιθτικά 

νομίμωσ κεωρθμζνα για το γνιςιο του αντιγράφου: 

 Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι-μεταφορά επικίνδυνων αποβλιτων υγειονομικϊν 

μονάδων, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ οικ.146163, όπου πρζπει να περιλαμβάνονται οι 

περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των οποίων κα εκτελεςτεί το ζργο.  

 Ριςτοποιθτικό – ζκκεςθ ελζγχου κατά ΑΤ όπου κα πιςτοποιείται θ ικανότθτα ψφξθσ των 

φορτθγϊν ψυγείων μεταφοράσ ΕΑΥΜ. 

 Ριςτοποιθτικό – ζκκεςθ ελζγχου κατά ΑDR όπου κα πιςτοποιείται θ ςυμμόρφωςθ των 

φορτθγϊν ψυγείων μεταφοράσ ΕΑΥΜ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ ADR για τθν ςφννομθ 

οδικι μεταφορά επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων. 

 Ριςτοποιθτικό κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τθ ςυλλογι και μεταφορά των 

επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων. 
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  Άδεια κυκλοφορίασ των Οχθμάτων Μεταφοράσ ΕΑΥΜ όπου ςαφϊσ να αναφζρεται θ 

χριςθ τουσ για μεταφορά ΕΑΥΜ. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων τουλάχιςτον δφο (2) Οχθμάτων Μεταφοράσ ΕΑΥΜ. 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρ. 8 του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ 

γνθςίου υπογραφισ, του νόμιμου κατόχου τθσ άδεια μεταφοράσ ΕΑΥΜ, ςτθν οποία να 

δθλϊνεται ότι κα παρζχει τουλάχιςτον δφο (2) αδειοδοτθμζνα οχιματα μεταφοράσ ΕΑΥΜ 

κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ότι δζχεται να εκτελζςει τo ζργο ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ ΚΥΑ οικ.146163 και ότι κα διακζτει το απαιτοφμενο προςωπικό και τον 

απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΥΑ 

οικ.146163. 

 Ριςτοποιθτικά επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR των οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν 

μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και τo αποδεικτικό για τθ ςχζςθ εργαςίασ των οδθγϊν 

με τθν εταιρία (αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου). Για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ του ζργου απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων 

κατ’ελάχιςτον δφο οδθγϊν που φζρουν τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά. 

 Ζγγραφα που να αποδεικνφουν τθν διετι τουλάχιςτον προχπθρεςία του νομίμου κατόχου 

τθσ άδειασ μεταφοράσ ςτο αντικείμενο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΥΜ. 

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νόμιμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ με αςφαλιςτικι 

εταιρεία για αςφάλιςθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ και κάλυψθ ηθμιϊν προσ τρίτουσ και το 

περιβάλλον.  

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο των (τουλάχιςτον 2) φορτθγϊν που κα εκτελζςουν το ζργο τθσ 

μεταφοράσ των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ. 

 Ριςτοποιθτικά ποιότθτασ κατά ADR των χαρτοκυτίων τφπου hospital box των 40 και 60 

λίτρων. 

 Ριςτοποιθτικά των απολυμαντικϊν μζςων, τεχνικά φυλλάδια του εξοπλιςμοφ 

απολφμανςθσ κακϊσ και ςχετικι τεκμθρίωςθ τθσ μεκόδου απολφμανςθσ. 

 

4. Επεξεργαςία  των επικίνδυνων Αποβλιτων 

Θ επεξεργαςία των ΕΑΑΜ απαιτείται να γίνεται από κατάλλθλθ μονάδα αποτζφρωςθσ ι 

αποςτείρωςθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα I, κεφ. 4 τθσ ΚYA οικ.146163. 
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Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αποτζφρωςθσ των επικίνδυνων 

ιατρικϊν αποβλιτων προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα I, κεφ. 4.2, παράγραφο 4.2.1 τθσ ΚYA 

οικ.146163, ενϊ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αποςτείρωςθσ των 

ΕΑΑΜ προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα I, κεφ. 4.3, παράγραφο 4.3.1 τθσ ΚYA οικ.146163. 

Ζχει κατατεκεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, Υπεφκυνθ διλωςθ που ρθτά να δθλϊνει ότι θ μονάδα 

επεξεργαςίασ είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνολογίεσ που αναφζρονται ςτθν ΚΥΑ 146163 08-05-2012 

(ΦΕΚ 1537/Βϋ). 

 

4.1 Αποςτείρωςθ των ΕΑΑΜ 
4.1.1 Θ μονάδα επεξεργαςίασ απαιτείται να διακζτει τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και άδειεσ 

καταλλθλότθτασ και αςφαλοφσ λειτουργίασ (όπωσ περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ οικ. 

14616308-05-2012ΦΕΚ 1537/Βϋ) από το Γενικό Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ (π.χ. ζγκριςθ 

περιβαλλοντικϊν όρων) και τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν οποία 

δραςτθριοποιείται (οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ ανικαν ςτθν Νομαρχία και περιιλκαν ςτθν 

Ρεριφζρεια). Το προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που λειτουργεί τθ μονάδα επεξεργαςίασ 

απαιτείται να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο και να διακζτει τισ 

απαραίτθτεσ άδειεσ και πιςτοποιθτικά που χορθγεί το ελλθνικό κράτοσ ςτισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ.  

4.1.2 Οι διαδικαςίεσ αποςτείρωςθσ απαιτείται να ακολουκοφν τα προβλεπόμενα ςτο πρότυπο 

του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. 

4.1.3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαιτείται να τεμαχίηει τα απόβλθτα ςτον ίδιο χϊρο που γίνεται θ 

αποςτείρωςθ (δθλαδι ςε κλειςτό ςφςτθμα αποςτείρωςθσ) ϊςτε να μθν είναι 

αναγνωρίςιμα.  

4.1.4 Θ κατεργαςία των αποβλιτων απαιτείται να γίνεται ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ 

και πίεςθσ και για τζτοιο χρονικό διάςτθμα ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότθτα 

τθσ μεκόδου. Ελάχιςτο αποδεκτό επίπεδο αποςτείρωςθσ STAATΤ ΙΙΙ όπωσ ρθτά απαιτείται 

από τθν ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012 (παράρτθμα 1 – εδ. 4.3.1).  

4.1.5 Τα όποια εκπεμπόμενα αζρια και παραγόμενα υγρά, αν προκφπτουν, κατά τθ διαδικαςία 

τθσ αποςτείρωςθσ, απαιτείται να απομακρφνονται ι να υποβάλλονται ςε κατάλλθλθ 

επεξεργαςία, ϊςτε να κακίςτανται ακίνδυνα για τθ δθμόςια υγεία και το περιβάλλον.  

4.1.6 Απαιτείται να πραγματοποιείται ζλεγχοσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ 

αποςτείρωςθσ που εφαρμόηεται, ςφμφωνα με  το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138. 
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4.1.7 Θ μονάδα επεξεργαςίασ απαιτείται να διακζτει καταγραφικά ςυςτιματα μζτρθςθσ και 

ελζγχου όλων των λειτουργιϊν (π.χ. κερμόμετρα, μανόμετρα κ.α.), για τθν ςυνεχι 

καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ, τθσ πίεςθσ, του χρόνου και γενικά των παραμζτρων τθσ 

διαδικαςίασ τθσ αποςτείρωςθσ.  

4.1.8 Απαιτείται να γίνεται απολφμανςθ των μζςων με τα οποία μεταφζρονται τα απόβλθτα και 

των αποκθκευτικϊν χϊρων αυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98.  

4.1.9 Οι διαδικαςίεσ αποςτείρωςθσ απαιτείται να ακολουκοφν τα προβλεπόμενα ςτο πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12347-97 (κατθγοριοποίθςθ, ικανότθτα κακαριςμοφ, ικανότθτα αποςτείρωςθσ, 

ςτεγανότθτα διαρροϊν).  

4.1.10 Τα αποςτειρωμζνα απόβλθτα απαιτείται να τοποκετοφνται από το προςωπικό του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ςε ανκεκτικοφσ υποδοχείσ κίτρινου χρϊματοσ, που προμθκεφεται ο ίδιοσ, 

ςτουσ οποίουσ αναγράφεται ο τίτλοσ «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», θ ονομαςία του φορζα 

αποςτείρωςθσ, θ ονομαςία τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ και θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ.  

4.1.11 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαιτείται να διακζτει για τθ ςυλλογι-μεταφορά των ΕΑΑΜ, που ζχουν 

υποςτεί αποςτείρωςθ, άδεια από το Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, εφόςον θ 

μεταφορά γίνεται εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ. Σε περίπτωςθ που θ μεταφορά γίνεται ςε 

περιςςότερεσ από μια Ρεριφζρειεσ, θ άδεια χορθγείται από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα κατακζςει τα παρακάτω νομίμωσ κεωρθμζνα για το γνιςιο του αντιγράφου: 

 Άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ αποςτείρωςθσ.  

 Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αποςτείρωςθσ ςφμφωνα με τθν KYA 

οικ.146163. 

 Αςφάλεια αςτικισ και περιβαλλοντικισ ευκφνθσ (για κάλυψθ ηθμιϊν προσ τρίτουσ και το 

περιβάλλον) για τθν εγκατάςταςθ αποςτείρωςθσ. 

 Τεχνικά φυλλάδια, πιςτοποιθτικό ISO (για τθν καταςκευι, εμπορία και ςυντιρθςθ) τθσ 

εταιρείασ καταςκευισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ και 

πιςτοποιθτικό CE του ςυςτιματοσ αποςτείρωςθσ, πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα 

ι εκτυπϊςεισ από επίςθμεσ τοποκεςίεσ του καταςκευαςτι ςτο διαδίκτυο, θ ακριβισ 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ των οποίων πρζπει να δθλϊνεται ςτθν προςφορά ι να προκφπτει 

ςαφϊσ από τα υποβλθκζντα ςτοιχεία. Ρρζπει επίςθσ να είναι αυτά που χρθςιμοποιεί ο 
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οίκοσ καταςκευισ του προϊόντοσ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ προϊκθςθσ των πωλιςεων 

του ςτισ αγορζσ (Ιδιωτικζσ και του Δθμοςίου) του ενδιαφζροντοσ του. 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρ. 8του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου 

υπογραφισ, όπου κα αναφζρονται οι εγκαταςτάςεισ ςτθν Ελλάδα ι ανά τον κόςμο όπου 

λειτουργοφν μθχανιματα αποςτείρωςθσ του ίδιου καταςκευαςτικοφ Οίκου. 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρ. 8 του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ 

γνθςίου υπογραφισ, όπου κα αναφζρεται ο εξοπλιςμόσ αποςτείρωςθσ αποβλιτων που 

κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και κα προκφπτει θ χϊρα 

καταγωγισ του εξοπλιςμοφ και θ αξιοπιςτία του. Θ αξιοπιςτία του κφριου τεχνικοφ 

εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν επεξεργαςία των αποβλιτων αποδεικνφεται 

με υποβολι πελατολογίου του καταςκευαςτι όπου κα περιλαμβάνονται οι πελάτεσ που 

ζχουν προμθκευτεί και λειτουργιςει παρόμοιο εξοπλιςμό με αυτόν που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Ζγγραφθ διλωςθ ι επιςτολι του νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου των 

κλιβάνων αποςτείρωςθσ οποφ κα δθλϊνει ότι οι αποςτειρωτζσ που λειτουργοφν ςτθν εν 

λόγω μονάδα είναι ςφμφωνοι με το STAATT III. (Ραράρτθμα Ι, παράγραφοσ 4.3.1 τθσ ΚΥΑ 

οικ.146163). 

 Θεωρθμζνο αντίγραφο τθσ ετιςιασ απολογιςτικισ ζκκεςθσ των προθγουμζνων ετϊν, 2010 

και 2011. Λίςτα των υγειονομικϊν μονάδων με τισ οποίεσ ζχει ςυνεργαςτεί θ μονάδα 

αποςτείρωςθσ με ςτόχο να εξακριβωκεί θ εμπειρία τθσ ςτον χϊρο. 

 Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ΕΑΑΜ, ζγγραφα που αποδεικνφεται ότι πλθροί τα πρότυπα 

του ΕΛΟΤ 12740/00 και 12347-97 (Ραράρτθμα I, παράγραφοσ 4.3.1 τθσ ΚΥΑ οικ.146163).   

Θ μονάδα αποςτείρωςθσ θ οποία κα επεξεργαςτεί τα ΕΑΑΜ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ 

κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για τθν αποςτείρωςθ των ΕΑΑΜ και για τθν 

μεταφορά των αποςτειρωμζνων προσ τον εκάςτοτε ΧΥΤΑ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ που να δθλϊνεται ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα επιλθφκεί τθσ διαχείριςθσ του 

τελικοφ προϊόντοσ, ότι με δικι του ευκφνθ κα μεταφζρει το τελικό προϊόν ςτον 

πλθςιζςτερο ΧΥΤΑ ι ςε άλλο χϊρο όπου κα επιτρζπεται θ διάκεςθ του και ότι ςε κάκε 

περίπτωςθ θ μεταφορά και θ τελικι διάκεςθ των επεξεργαςμζνων ΕΑΥΜ κα γίνεται βάςει 

τθσ ΚΥΑ οικ.14616308-05-2012 (ΦΕΚ 1537/Βϋ). 
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 Βεβαίωςθ τελικοφ αποδζκτθ του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδζχεται τα αποςτειρωμζνα 

απόβλθτα προσ διάκεςθ ι άδεια απόρριψθσ αποβλιτων ςτον οικείο ΧΥΤΑ.  

 Άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ ςτερεϊν μθ επικίνδυνων αποβλιτων προσ το οικείο ΧΥΤΑ των 

αποβλιτων που ζχουν υποςτεί τθν διαδικαςία τθσ αποςτείρωςθσ ι ςφμβαςθ με 

αδειοδοτθμζνθ εταιρία που κα εκτελζςει το ζργο αυτό.  

Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρζπει να ελζγχει τθν αποςτειρωτικι διαδικαςία 

με τθν χριςθ βιολογικϊν δεικτϊν τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ που εφαρμόηεται 

κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138. Να υποβλθκεί ζγγραφο ςτο οποίο να αποδεικνφεται ότι 

οι δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ είναι ςφμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 11138 (Ραράρτθμα I, παράγραφοσ 4.3.1. τθσ ΚΥΑ οικ.14616308-05-2012 ΦΕΚ 1537/Βϋ). 

Απαιτείται να γίνεται απολφμανςθ των μζςων με τα οποία μεταφζρονται τα απόβλθτα 

και των αποκθκευτικϊν χϊρων αυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πρότυπα ΕΛΟΤΕΝ1275 −99 

και ΕΛΟΤΕΝ 1276−98. (Ραράρτθμα I, Ραράγραφοσ 4.3.2 τθσ ΚΥΑ οικ.14616308-05-2012 ΦΕΚ 

1537/Βϋ).  

Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ οικ.14616308-05-2012 (ΦΕΚ 1537/Βϋ), Ραράρτθμα I, παράγραφοσ 4.5, τα 

εργοςτάςια επεξεργαςίασ κα πρζπει να αποδεικνφουν ότι ζχουν ςτελεχωκεί με το κατάλλθλο 

εξειδικευμζνο προςωπικό. Στο προθγοφμενο διαγωνιςμό ζχει κατατεκεί αναλυτικι λίςτα 

προςωπικοφ και ςυμβοφλων τθσ εταιρίασ που αποδεικνφεται ότι θ εταιρία διακζτει τισ 

απαραίτθτεσ ειδικότθτεσ και ζγγραφα εκπαίδευςθσ των χειριςτϊν του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ αποςτείρωςθσ από τον καταςκευαςτι του αποςτειρωτικοφ εξοπλιςμοφ όπου 

δθλϊνεται και πιςτοποιείται ότι οι χειριςτζσ των αποςτειρωτϊν ζχουν εκπαιδευτεί 

καταλλιλωσ και είναι ικανοί να χειριςτοφν  αποτελεςματικά και επαρκϊσ τουσ αποςτειρωτζσ.

  

4.2 Αποτζφρωςθ των ΜΕΑ 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα κατακζςει τα παρακάτω νομίμωσ κεωρθμζνα για το γνιςιο του αντιγράφου: 

 Άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ. 

 Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ. 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ για τθν εγκατάςταςθ αποτζφρωςθσ. 

Θ μονάδα αποτζφρωςθσ πρζπει να ακολουκεί ςυγκεκριμζνο διάγραμμα λειτουργίασ, το 

οποίο κα αναφζρει κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, χρόνο παραμονισ των δθμιουργοφμενων 
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απαερίων ςτθ ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, αποδεκτοί τφποι ςυςκευαςίασ, 

αποδεκτι περιεκτικότθτα των αποβλιτων ςε υγραςία, μζγιςτο φορτίο που μπορεί ανά 

κφκλο εργαςίασ να δεχτεί ο ςυγκεκριμζνοσ κατά περίπτωςθ εξοπλιςμόσ. (Ραράρτθμα I, 

παράγραφοσ 4.2.2 τθσ ΚΥΑ οικ.14616308-05-2012 ΦΕΚ 1537/Βϋ). 

 Απαιτείται να πραγματοποιεί ζλεγχο και ςυνεχι καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ των 

απαερίων ςτο κάλαμο καφςθσ και μετάκαυςθσ του αποτεφρωτιρα (Ραράρτθμα Ι, 

παράγραφοσ 4.2.2 τθσ ΚΥΑ οικ.14616308-05-2012 (ΦΕΚ 1537/Βϋ)). 

 Αντίγραφο τθσ ετιςιασ απολογιςτικι ζκκεςθσ των προθγουμζνων ετϊν, 2013 και 2014, 

κακϊσ επίςθσ και λίςτα των υγειονομικϊν μονάδων με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται. 

 Ριςτοποιθτικά με τα οποία κα αποδεικνφεται ότι θ μονάδα αποτζφρωςθσ θ οποία 

επεξεργάηεται τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλθτα είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001:2008 

και ISO 14001 ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, για τθν αποτζφρωςθ αυτϊν. 

 Διλωςθ του φορζα επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ για τθν τελικι διάκεςθ των υπολειμμάτων 

καφςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 

Θ ςφμβαςθ αυτι ζγινε και υπογράφεται ςε 3αντίτυπα ίςθσ αξίασ, από τα οποία ζλαβαν ζνα ο 

Ανάδοχοσ και δφο το Γ. Ν. -Κ.Υ. Ικαρίασ. 

 

 
                                                            ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
Γ.Ν.-Κ.Τ. ΙΚΑΡΙΑ                                                                                                     Ο ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ  ΔΙΟΙΚΘΣΘ                                                    
 
ΓΛΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ  
  




