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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 178 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ)  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, CPV 90524400-0 ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ 

ΔΙΜΗΝΟ  

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) 

μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

3.Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά 

/υπηρεσίες. 

4.Tην υπ αριθμ   544/7-5-19   Aπόφαση ΔΣ για την  έγκριση πίστωσης  60.000€ και διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την αποκομιδή, μεταφορά 

και διάθεση Νοσοκομειακών αποβλήτων  cpv    90524400-0, για την  κάλυψη των    επειγουσών 
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αναγκών  του     Νοσοκομείου, την έγκριση της    διακήρυξης   μετά των   τεχνικών 

προδιαγραφών αυτής 

5. Την ΑΔΑ    6ΖΒΘ469ΗΔ9-Θ5Λ         Απόφαση Ανάληψης Υποχρεωσης  

 

                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την  : 

  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, CPV 90524400-0 ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ 

ΔΙΜΗΝΟ  
 

ως αναφέρονται στο συνημμένο 60.000,00   EYΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν 

δακτυλογραφημένη  προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις                                                                                                                                                                                                        

29 ΜΑΪΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ    και ώρα 10.00πμ  στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και 

στη συνέχεια θα ακολουθήσει αποσφράγιση των  φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. 

agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Tεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο. 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα 

τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

 

Οικονομικά στοιχεία Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων 

ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +    - 

   

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της 

οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές - Ειδικές Τεχνικές προδιαγραφές . 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο 

επισυνάπτεται και σε επεξεργάσιμη μορφή Word στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου . 
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Άρθρο 1
ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα στα 

χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι 

προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    

ενδείξεις που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από 

την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε απαιτούμενες από την παρούσα διακ. 

δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται 

μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ.  

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 

των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 

μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του 

ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, 

πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που 

είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.   

7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική 

όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον 

αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  
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8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  καθώς 

και τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται 

στο Τμήμα Προμηθειών. 

9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά την  

κρίση της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 

10. Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα είδη 

που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον 

πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους 

για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται 

αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.  

11.Oι συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν επί ποινή 

απορρίψεως  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο ως Παράρτημα Β 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

12. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και της 

ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

 

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της 

δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
 
Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
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διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το 
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι 
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα 
μέλη του ΔΣ. 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό    

παράπτωμα                                                           
↓ 

 
 
↓ 

Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του 
εργατικού δικαίου 

Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού 
φορέα με την οποία να δηλώνει τις 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. 

Πτώχευση  Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση από Πρωτοδικείο. 

 
 

Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο 
κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
 

13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων 

«προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές  

 

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ  και ανά κιλό  αποβλήτων . 
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    Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:  

 α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

     Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να 

αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών: : Σύμφωνα  με τις ανάγκες  του Νοσοκομείου  

 

Σημείωση 1 :  

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  ότι οι 

τιμές δεν  υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της ΕΠΥ, της 

ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς 

αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου  που ανήκουν     

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο 

που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική 

αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   

 

Άρθρο 3
ο
 – Υποβολή ενστάσεων. 

    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

 

  Άρθρο 4
ο  

 - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 

γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά 

ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον 

πρόκειται για παροχή υπηρεσιών). 

 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το 

Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν 

κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη 

πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 
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 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην 

πραγματοποίηση της προμήθειας. 

 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

 

Άρθρο 5
ο
- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  μονομερώς από το Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση 

μέχρι την διάθεση  όλων των ποσοτήτων. To Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των 

ποσοτήτων κατά 10 %κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν 

από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων 

των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

 

Άρθρο 6
ο 
- Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του 

σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την 

προσφορά του και τη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(άρθρο 4 παρ.3 

του Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν 4412/16). 

 Ποσοστό 0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του 

Ν4412/16). 
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 Ποσοστό  0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς    υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγουμένων 

κρατήσεων (άρθρο 3 του  Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010. 

 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων 

(άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος είναι 8%. 

 

 

O Πρόεδρος  ΔΣ –Διοικητής  

 

Γεώργιος Δενδραμής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                                                ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ Νο 178 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, CPV 90524400-0 ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ ΔΙΜΗΝΟ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€ συμπ/νου ΦΠΑ  

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 

1. Την υπ’ αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 1538/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων». 

2. Του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-04-2002) «Εναρμόνιση του 

Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 

3. Την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ τ.Β΄ 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 

για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12
ης

 Δεκεμβρίου 

1991.Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 19396/1545/1997 κοινής υπουργικής απόφασης 

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β604). 

4. Την ΚΥΑ Η.Π.  24944/1159/2006 (ΦΕΚ τ. Β΄ 791/30.6.2006) «Έγκριση Γενικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το 

άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και 

περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β΄ 383) και σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 18
ης

 Μαρτίου 1991». 

5. Το υπ’ αριθμ. 1013/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 14
ης

 Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. 

6. Του Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ τ. Α΄ 58/15.4.94) «Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για 

τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικινδύνων  αποβλήτων και της 

επεξεργασίας τους». 

7. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) (Κατάλογος αποβλήτων σύμφωνα με το 

Παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 

2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.). 

8. Την ΚΥΑ 22912/1117 (ΦΕΚ τ. Β’ 759/6.6.2005) «Μέτρα και όροι για τη πρόληψη και 

τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των 

αποβλήτων». 

9. Την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ τ. Β’ 287/2.3.2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού 

Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.Α) της 

υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ»(Β’ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
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του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18
ης

 

Μαρτίου 1991.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση 

«Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ...κλπ»(Β’ 383) 

και της υπ’ αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων...κλπ»(Β’ 791). 

10. Την ΚΥΑ 19403/1388/08 (ΦΕΚ τ. Β’ 781/2.5.2008) «Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 

(Α’ 113) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής 

της 7
ης

 Απριλίου 2003, της Οδηγίας 2004/111/ΕΚ της Επιτροπής της 9
ης

 Δεκεμβρίου 

2004 και της Οδηγίας 2006/89/ΕΚ της Επιτροπής της 3
ης

 Νοεμβρίου 2006 για την 

τέταρτη, Πέμπτη και έκτη προσαρμογή αντίστοιχα, στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 

94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων» 

11. Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος 

Σάββας» (ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469Η26-2ΧΡ). 
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12. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ1ε/Γ.Π.οικ. 84733/5-11-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 

«Διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας» (ΑΔΑ 67ΡΑ465ΦΥΟ-Φ4Κ) 

13. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ. 29960/3800/15-6-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) -Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ – 

Διευκρινίσεις επίορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.146163 /2012»  (ΑΔΑ Β4ΛΓ0-Κ75) 

14. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ1ε/Γ.Π.33942/17/21-2-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 

«Διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων» (ΑΔΑ 9Θ2Ο465ΦΥΟ-Τ2Ω) 

15. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 41848/1848 ΚΥΑ «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 

οικ.146163/2012-Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, 

όπως ισχύει» (ΦΕΚ τ.Β΄3649/16-10-2017). 

16. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 43942/4026 ΚΥΑ «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α΄24) όπως 

ισχύει» (ΦΕΚ τ.Β΄2992/19-9-2016). 

17. Την ΚΥΑ 1014(ΦΟΡ)94 «Έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας» (ΦΕΚ τ.Β΄216/6-3-

2001). 

18. Την υπ’ αριθμ. 2/214 Απόφαση «Καθορισμός των διαδικασιών αποδέσμευσης/παραλαβής 

ραδιορυπασμένων αντικειμένων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται από ιατρικές 

εφαρμογές» της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΦΕΚ τ.Β΄1958/18-7-2014)  

19. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Ρ. 22601/14-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (Γεν. 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής-Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής 

Περιβάλλοντος) περί εφαρμογής και ισχύος της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης «Περί 

διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» μετά την έκδοση του άρθρου 59 παρ. 2 

του Ν.4042/2012 (ΑΔΑ ΒΙΗΥΘ-ΡΜ5). 

20. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 6972/23-1-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 

«Διευκρινήσεις για την Ορθή Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 

(ΕΑΥΜ)» (ΑΔΑ ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ) 

21. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Γ1δ/Γ.Π. οικ.52384/10-7-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 

«Σχετικά με τη διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» (ΑΔΑ 

65ΖΟ465ΦΥΟ-Ξ4Μ) 

22. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ.128859/6177/24-12-2009 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών 

Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες»  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

για περίπου 

ένα Δίμηνο  

ΠΙΘΑΝΗ 

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 

1 

Αποκομιδή, μεταφορά 

και διάθεση 

νοσοκομειακών 

αποβλήτων του 

Νοσοκομείου ανά κιλό 

(*,**) ΚΙΛΟ 25.455 €1,90 €48.364,50 

ΦΠΑ 24% €11.607,48 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €59.971,98,00 

 

*Το κόστος των υποδοχέων συλλογής υγρών αποβλήτων κατηγορίας ΜΕΑ  θα περιλαμβάνεται 

στην προσφερόμενη τιμή. 

**Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις εκ του Νόμου απαιτούμενες ενέργειες για τη 

μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων όπως σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών εκθέσεων, 

κατάθεση και έκδοση όλων απαιτούμενων εγγράφων και αδειών, ενημέρωση αρμοδίων 

υπηρεσιών κλπ. Στην προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η ανωτέρω 

διαδικασία.  
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σε ετήσια βάση  

 
1. Εκτιμώμενη συνολική ποσότητα ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 175.000Kg (βάση παραγωγής έτους 2018).  

Η παραγωγή αναλύεται ως εξής (εκτίμηση) 160.000Kg από το κεντρικό Νοσοκομείο (εφεξής 
Νοσοκομείο) εκ των οποίων 7.300Kg αφορούν υγρά απόβλητα κατηγορίας ΜΕΑ και 
15.000Kg εκ των οποίων 200Kg αφορούν υγρά απόβλητα κατηγορίας ΜΕΑ από το Κέντρο 
Ημερήσιας Νοσηλείας  «Νίκος Κούρκουλος» (εφεξής ΚΗΝ). Εκτίμηση αριθμού 
απαιτούμενων υποδοχέων συλλογής υγρών (μπιτόνια) όγκου 20Lt 430 τεμάχια. Οι 
εκτιμώμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Εκ των αναφερομένων 
επισημαίνεται ότι τα ΜΕΑ ανέρχονται σε 30% του συνόλου.  

2. Η δήλωση της μονάδας επεξεργασίας της παραγράφου Γ5 του παραρτήματος ΣΤ’, ως προς 
την αποδοχή των ΕΑΥΜ του Νοσοκομείου θα αναφέρει ότι η σύμβαση της με τον Ανάδοχο 
θα τροποποιηθεί αναλόγως με την κατακύρωση του Διαγωνισμού ούτως ώστε εντός της 
συμβάσεως να αναφέρεται ρητώς η αποδοχή των αποβλήτων του Νοσοκομείου. 

3. Λόγω της ημερήσιας παραγωγής ΕΑΥΜ από το Νοσοκομείο και το ΚΗΝ καθώς και της 
δεδομένης χωρητικότητας του ψυκτικών θαλάμων για την προσωρινή αποθήκευση εντός της 
Υ.Μ. η συλλογή θα γίνεται ανά δύο (2) ημέρες σύμφωνα με πρόγραμμα που θα καταρτίσει ο 
ανάδοχος σε συμφωνία με την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. Ο χρόνος συλλογής και 
μεταφοράς προς επεξεργασία δύναται να τροποποιείται καταλλήλως ώστε να μην 
δημιουργείται δυσλειτουργία στο Νοσοκομείο και το ΚΗΝ. 

4. Στο φάκελο οικονομικής προσφοράς η  προσφερόμενη τιμή θα είναι ανά Kg (μικτό βάρος), 
ενσωματωμένου του κόστους των υποδοχέων συλλογής υγρών αποβλήτων και θα αναλύεται 
(προ φόρων) σε κόστος συλλογής-μεταφοράς και κόστος επεξεργασίας-τελικής διάθεσης. 
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

  Β.1 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. 

Β΄ 1538/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

αποβλήτων υγειονομικών μονάδων» το Νοσοκομείο 

καθίσταται παραγωγός και κάτοχος Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) των κατηγοριών Επικίνδυνα 

Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Μικτά 

Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) στερεά και υγρά όπως 

ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται στο 

Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 

1538/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων 

υγειονομικών μονάδων» και την υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ. 

29960/3800/15-6-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

«Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 

(ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ 

– Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ 

οικ.146163 /2012»  (ΑΔΑ Β4ΛΓ0-Κ75) και στο κεφ. 18 του 

Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) (Κατάλογος 

αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης 

2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 

2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής 

Ε.Κ.), ο δε Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τη διαχείριση 

έως την τελική διάθεση των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ σύμφωνα με τα 

άρθρα 7 και 11 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 

(Ε.Κ.Α.) (Κατάλογος αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα 

της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις 

Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της 

Επιτροπής Ε.Κ.). Το έργο καθορίζεται και περιγράφεται 

αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης 

Αποβλήτων του Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

   Β.2 Η τιμολόγηση του έργου θα γίνεται βάση του μικτού 

βάρους των ΕΑΥΜ. 
ΝΑΙ   

   Β.3 Το Νοσοκομείο και το ΚΗΝ του λόγω της ειδικότητας 

τους ως ογκολογικά παράγουν μεγάλες ποσότητες στερεών 

ΜΕΑ οι οποίες δεν δύνανται να υφίστανται δευτερογενή 

διαχωρισμό στην πηγή, διότι αυτή η διαδικασία ενέχει μεγάλα 

περιθώρια σφάλματος και κατ’ επέκταση δημιουργούνται 

κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία και την προστασία του 

Περιβάλλοντος. Ως εργασία διάθεσης των παραγόμενων από 

το Νοσοκομείο ΕΑΑΜ και ΜΕΑ ακολουθείται η 

Αποτέφρωση, κωδ. D10 σύμφωνα με το Παράρτημα III της 

αριθμ. 13588/725/2006 ΚΥΑ Η.Π. (ΦΕΚ τ.Β΄ 383/28.3.06) 

ΝΑΙ   
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«Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου 

της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’αριθμ. 

19396/1545/1997 κοινής υπουργικής απόφασης Μέτρα και 

όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β604) σε 

συμμόρφωση με το άρθρο 4 παρ.4.3.1 §4 της αριθμ. 

8668/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β’ 287/2.3.2007) «Έγκριση Εθνικού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), 

σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 

κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για 

τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ»(Β’ 383) και σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ 

αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 

1991. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή 

υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ...κλπ»(Β’ 383) και της 

υπ’ αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση 

«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων...κλπ» (Β’791)». 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

   Γ.1 Για την συλλογή και μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 

1538/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων 

υγειονομικών μονάδων» για τις συγκεκριμένες κατηγορίες 

αποβλήτων και τη λοιπή σχετική Νομοθεσία.  

ΝΑΙ   

   Γ.2 Η εγκατάσταση αποτέφρωσης των αποβλήτων θα πρέπει 

να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 11 της υπ’ 

αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 1538/8.5.2012) «Μέτρα 

και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών 

μονάδων» και να φέρει τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες 

αδειοδοτήσεις (ΑΕΠΟ κλπ). Απαιτείται υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 

τ.Α΄75/1986) του νόμιμου κάτοχου της άδειας μεταφοράς 

ΕΑΑΜ και ΜΕΑ στην οποία θα αναγράφει ότι δέχεται να 

εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ που 

παράγονται από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τους όρους της 

υπ’ αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 1538/8.5.2012) 

«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών 

μονάδων» και της λοιπής Νομοθεσίας και ότι διαθέτει το 

απαιτούμενο κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό και 

τεχνικό προσωπικό. 

ΝΑΙ   
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   Γ.3 Μέθοδος εργασίας διάθεσης (επεξεργασία και τελική 

διάθεση) των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ συστήνεται η καύση στο 

έδαφος (D10) σε αποτεφρωτήρα νέου τύπου η οποία 

απαραίτητα θα φέρει τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες 

αδειοδοτήσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 της υπ’ 

αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 1538/8.5.2012) «Μέτρα 

και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών 

μονάδων» και οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη εκ του Νόμου 

αδειοδότηση/έγκριση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνάψει 

σύμβαση με την ανωτέρω αναφερόμενη μονάδα 

επεξεργασίας, τελικής διάθεσης την οποία θα γνωστοποιεί στο 

Νοσοκομείο. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο 

Νοσοκομείο τη μέθοδο διαχείρισης/τελικής διάθεσης των 

υπολειμμάτων (π.χ. ενταφιασμός τέφρας σε ΧΥΤΕΑ της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής). 

ΝΑΙ   

 Γ.4 Εναλλακτικά για μέρος των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ εάν ο 

Ανάδοχος υποδείξει/προτείνει διαφορετική μέθοδο εργασίας ή 

αξιοποίησης εφόσον εγκρίνεται από την κείμενη Νομοθεσία 

οφείλει να την τεκμηριώσει εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση 

οποιαδήποτε άλλη μέθοδος τελικής διάθεσης εκτός της 

αποτέφρωσης θα πρέπει να εγκριθεί αρμοδίως από το 

Νοσοκομείο. 

ΝΑΙ   

   Γ.5 Απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης της μονάδας 

επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ότι δέχεται προς 

αποτέφρωση τα ΕΑΑΜ και ΜΕΑ του Νοσοκομείου, με 

συνημμένα αντίγραφα της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και της άδειας λειτουργίας 

της μονάδας αμφότερα σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 11 της 

υπ’ αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 1538/8.5.2012) 

«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών 

μονάδων». Η ως άνω δήλωση της μονάδας επεξεργασίας ως 

προς την αποδοχή των ΕΑΥΜ του Νοσοκομείου θα αναφέρει 

ότι η σύμβαση της με τον οριστικό Ανάδοχο που θα επιλεγεί 

κατόπιν της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα τροποποιηθεί 

αναλόγως με την κατακύρωση του Διαγωνισμού ούτως ώστε 

εντός της συμβάσεως μεταξύ του Αναδόχου και της μονάδας 

επεξεργασίας-τελικής διάθεσης αποβλήτων να αναφέρεται 

ρητώς η αποδοχή των αποβλήτων του Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

   Γ.6 Συγκεκριμένα για τη μονάδα αποτέφρωσης απαιτείται η 

υποβολή ΑΕΠΟ σε ισχύ σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 

1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) «Για την προστασία του 

περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 

(ΦΕΚ 91/Α/25-04-2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με 

ΝΑΙ   
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τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία 

οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και 

άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα,σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4014/2011 και τη λοιπή ισχύουσα 

περιβαλλοντική Νομοθεσία. 

 

  Γ.7 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με το 

άρθρο 11 της υπ’ αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 

1538/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων 

υγειονομικών μονάδων», οφείλει δε να πληροί πλήρως τα 

αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ.146163/2012 

ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 1538/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων» και  να τηρεί 

τα οριζόμενα στην αριθμ. 22912/1117 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β’ 

759/6.6.2005) «Μέτρα και όροι για τη πρόληψη και τον 

περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την 

αποτέφρωση των αποβλήτων». 

ΝΑΙ   

   Γ.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στο Νοσοκομείο 

τα κατάλληλα μέσα συλλογής των υγρών ΜΕΑ 

(περιέκτες/υποδοχείς) τα οποία κατατάσσονται στον κωδικό 

18 01 06* του Ε.Κ.Α. (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά).Τα 

μέσα συλλογής (περιέκτες/υποδοχείς υγρών) θα πρέπει να 

είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση 

και στις μηχανικές καταπονήσεις, το δε υλικό κατασκευής θα 

πρέπει να είναι συμβατό με τα ΜΕΑ που θα συλλέγονται και 

μεταφέρονται (απαγορεύεται ως υλικό κατασκευής το PVC). 

Τα ως άνω μέσα συλλογής θα πρέπει να φέρουν σήμανση UN 

καθώς και προειδοποιητική σήμανση με το διεθνές σύμβολο 

του βιολογικού κινδύνου και θα καλύπτουν πλήρως τις 

απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 19403/1388/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β’ 

781/2.5.2008) «Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α’ 113) σε 

συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/28/ΕΚ της 

Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2003, της Οδηγίας 2004/111/ΕΚ 

της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2004 και της Οδηγίας 

2006/89/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2006 για την 

τέταρτη,  πέμπτη και έκτη προσαρμογή αντίστοιχα, στην 

τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για 

την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 

με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων» (κεφ.2.2 

παρ. 2.2.62.1.11). Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τεχνική 

προσφορά να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για 

τους περιέκτες των υγρών ΜΕΑ. Οι διαστάσεις των 

περιεκτών θα πρέπει να ειναι συμβατές με το χώρο 

ΝΑΙ   
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προσωρινής αποθήκευσης ΜΕΑ του Νοσοκομείου ήτοι τον 

Ψυκτικό Θάλαμο και η χωρητικότητα τους 20-25Lt σύμφωνα 

με το οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. 

Β΄ 1538/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

αποβλήτων υγειονομικών μονάδων» Παρ. Ι παρ. 1.1.2.1. και 

1.1.2.2. 

   Γ.9 Ο Ανάδοχος εάν διαθέτει χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων ή Σταθμό 

Μεταφόρτωσης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΣΜΕΑ) για 

Επικίνδυνα Απόβλητα εν αναμονή μεταφοράς για τελική 

διάθεση οφείλει να προσκομίσει τις σχετικές αδειοδοτήσεις ή 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 ΚΥΑ Η.Π. (ΦΕΚ 

τ.Β΄ 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 

Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 19396/1545/1997 κοινής 

υπουργικής απόφασης Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων»(Β604), την υπ’ αριθμ. 

24944/1159/2006 ΚΥΑ Η.Π. (ΦΕΚ τ. Β΄ 791/30.6.2006) 

«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 

(παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση 

«Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων κλπ» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». Ο δε χώρος θα πρέπει 

να πληροί πλήρως τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία, 

ειδικά τα οριζόμενα στο παράρτημα της ΚΥΑ Η.Π. 

24944/1159/2006 (ΦΕΚ τ. Β΄ 791/30.6.2006)» Έγκριση 

Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της 

υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι 

και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

κλπ» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του 

άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 

18ης Μαρτίου 1991», κεφ. 2 Αποθήκευση Ε.Α., κεφ. 3 

Μεταφόρτωση Ε.Α. της αριθμ. 24944/1159/2006 ΚΥΑ Η.Π. 

(ΦΕΚ τ. Β΄ 791/30.6.2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 

κοινής υπουργικής αποφάσεως «Μέτρα όροι και περιορισμοί 

για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β΄ 383) και 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της 

ΝΑΙ   
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οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». 

   Γ.10 Στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να 

περιγράφεται σαφώς η διαδικασία που θα ακολουθείται σε 

περίπτωση που τα ΕΑΥΜ δεν μεταφέρονται άμεσα για 

επεξεργασία και τελική διάθεση. 

ΝΑΙ   

   Γ.11 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί την Αρχή της Εγγύτητας. 

Συγκεκριμένα μετά την παραλαβή των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 

οφείλει να διαμετακομίσει αυτά στην πλησιέστερη στο 

Νοσοκομείο μονάδα επεξεργασίας και τελικής διάθεσης. 

Τυχόν διαφοροποίηση θα πρέπει να περιγράφεται ρητώς στον 

υποφάκελο τεχνικής προσφοράς και να τεκμηριώνεται 

καταλλήλως. 

ΝΑΙ   

   Γ.12 Η συλλογή των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ θα πραγματοποιείται 

τακτικά το αργότερο κάθε πέντε (5) ημέρες σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Παρ. Ι παρ. 3.1.3. της υπ’ αριθμ.146163/2012 

ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 1538/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων». Επιπρόσθετα 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και 

εκτός του προγράμματος δρομολογίων εφόσον απαιτηθεί από 

το Νοσοκομείο, κατόπιν ειδοποιήσεως γραπτής ή προφορικής 

από τους ΥΔΑΥΜ και εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση 

ακόμη και σε ημέρες αργίας με την επιφύλαξη του υπ’ αριθμ. 

3 Ειδικού Όρου. 

ΝΑΙ   

   Γ.13 Ο Ανάδοχος οφείλει να  προσκομίζει κενούς περιέκτες 

για τα υγρά ΜΕΑ κατά τη διάρκεια τακτικών δρομολογίων 

για την παραλαβή ΕΑΑΜ και ΜΕΑ σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ούτως ώστε να υπάρχει επάρκεια περιεκτών στο 

Νοσκομείο. 

ΝΑΙ   

   Γ.14 Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος οφείλει εντός 24 ωρών, να 

παράσχει κενούς περιέκτες εφόσον απαιτηθούν από το 

Νοσοκομείο κατόπιν ειδοποίησης από τους ΥΔΑΥΜ εκτός 

της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας. 

ΝΑΙ   

   Γ.15 Κατά την παράδοση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ αυτά θα 

ζυγίζονται παρουσία υπαλλήλου του Νοσοκομείου, θα 

συμπληρώνεται και υπογράφεται το προβλεπόμενο 

συνοδευτικό έντυπο συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων 

όπως προβλέπεται στο Παρ. Ι παρ. 6 της υπ’ 

αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 1538/8.5.2012) «Μέτρα 

και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών 

μονάδων». 

ΝΑΙ   
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   Γ.16 Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας διάθεσης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Νοσοκομείο το 

στέλεχος του συνοδευτικού εντύπου, πλήρως συμπληρωμένο 

και υπογεγραμμένο από το φορέα επεξεργασίας και τελικής 

διάθεσης. Η διαδικασία αφορά όλες τις παραλαβές και 

μεταφορές ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και ο Ανάδοχος φέρει πλήρως 

και αποκλειστικά την ευθύνη σύμφωνα με την αριθμ. 

13588/725/2006 ΚΥΑ Η.Π. (ΦΕΚ τ.Β΄ 383/28.3.06) «Μέτρα 

όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου 

της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 

19396/1545/1997 κοινής υπουργικής απόφασης Μέτρα και 

όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β 604). Το 

έντυπο αποτελεί αποδεικτικό για την ορθή διαχείριση των 

αποβλήτων και βάση αυτού θα γίνεται η τιμολόγηση και 

εξόφληση του έργου (πέραν των λοιπών παραστατικών που 

θα προσκομίσει ο Ανάδοχος όπως τιμολογία, δελτία 

αποστολής κλπ) 

ΝΑΙ   

   Γ.17 Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση 

της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ τ.Α΄75/1986) 

του νόμιμου κάτοχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 

στην οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτει δύο (2) κατ’ ελάχιστον 

οχήματα μεταφοράς , τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, 

στεγανά με δυνατότητα ψύξης ≤8o C, δεν φέρουν μηχανισμό 

συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των ΕΑΑΜ και 

ΜΕΑ, μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα 

και διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του 

οδηγού και των χειριστών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παρ. Ι παρ. 2.2.4.1. της υπ’ αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. 

Β΄ 1538/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

αποβλήτων υγειονομικών μονάδων» τα οποία πρέπει να 

ισχύουν πλήρως. Τα οχήματα απαιτείται να φέρουν την 

κατάλληλη αδειοδότηση σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση υπ αριθμ. Α1/οι11383/840 (8) «Χορήγηση αδειών 

κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας 

συλλογής-μεταφοράς επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων» 

(ΦΕΚ τ.Β΄309/7-3-2007) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Α1/οικ/27683/2320 (9) 

«Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α1/οι11383/840 (ΦΕΚ Β΄309) 

απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών 

ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς 

επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων» (ΦΕΚ τ.Β΄948/22-5-2008), 

σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 

ΝΑΙ   
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9995/680/16-4-2013 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της υ.α. 

Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄948) για την ταξινόμηση 

οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών 

μονάδων» (ΑΔΑ: ΒΕΑΑ1-ΗΑΣ) 

   Γ.18 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις εκ του 

Νόμου απαιτούμενες ενέργειες για τη μεταφορά Επικινδύνων 

Αποβλήτων όπως σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών 

εκθέσεων, κατάθεση και έκδοση όλων απαιτούμενων 

εγγράφων και αδειών, ενημέρωση αρμοδίων υπηρεσιών 

κλπ.Στην προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνεται 

και η ανωτέρω διαδικασία. 

ΝΑΙ   

  Γ.19.1 Για την μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις των ADR 

(Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οδική μεταφορά επικινδύνων 

εμπορευμάτων), ειδικά για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΑΜ 

και ΜΕΑ, για τις οποίες εφαρμόζεται η ADR , σύμφωνα και 

με τα οριζόμενα στην αριθμ. 24944/1159/2006 ΚΥΑ Η.Π. 

(ΦΕΚ τ. Β΄ 791/30.6.2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 

κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 

την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β΄ 383) και σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της 

οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991», 

ο Ανάδοχος απαιτείται:   α.Να διαθέτει σύμβουλο ασφαλείας, 

όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3 της ADR και σύμφωνα με 

την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1350/2000) και την 

ΚΥΑ 19403/1388/2008 (ΦΕΚ τ. Β’ 781/2.5.2008) 

λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

Γ3/61641/9710/10-2-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: ΩΖ6Γ4653ΟΞ-

ΥΙΥ) και να κατατεθεί αντίγραφο σχετικής συμβάσεως στον 

υποφάκελο τεχνικής προσφοράς. 

 

ΝΑΙ 
  

   Γ.19.2 Για την μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις των ADR 

(Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οδική μεταφορά επικινδύνων 

εμπορευμάτων), ειδικά για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΑΜ 

και ΜΕΑ, για τις οποίες εφαρμόζεται η ADR , σύμφωνα και 

με τα οριζόμενα στην αριθμ. 24944/1159/2006 ΚΥΑ Η.Π. 

(ΦΕΚ τ. Β΄ 791/30.6.2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

ΝΑΙ   
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σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 

κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 

την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β΄ 383) και σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της 

οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991», 

ο Ανάδοχος απαιτείται:    β.Να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός που 

εκτελεί τη μεταφορά είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού 

επαγγελματικής κατάρτισης ADR , αντίστοιχο των 

μεταφερόμενων υλών. Στην τεχνική προσφορά να κατατεθούν 

αποδεικτικά για τη σχέση εργασίας των οδηγών με την 

εταιρεία και στοιχεία για τουλάχιστον δύο (2) οδηγούς που 

φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελματικού 

διπλώματος οδήγησης. 

   Γ.19.3 Για την μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις των ADR 

(Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οδική μεταφορά επικινδύνων 

εμπορευμάτων), ειδικά για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΑΜ 

και ΜΕΑ, για τις οποίες εφαρμόζεται η ADR , σύμφωνα και 

με τα οριζόμενα στην αριθμ. 24944/1159/2006 ΚΥΑ Η.Π. 

(ΦΕΚ τ. Β΄ 791/30.6.2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 

κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 

την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β΄ 383) και σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της 

οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991», 

ο Ανάδοχος απαιτείται:    γ.Το όχημα που εκτελεί την 

μεταφορά ειναι κατάλληλο και εφοδιασμένο με πιστοποιητικό 

έγκρισης ADR, όπου απαιτείται. Επίσης τα οχήματα θα πρέπει 

να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας όπου σαφώς αναφέρεται η 

χρήση τους για μεταφορά ΕΑΥΜ (σύμφωνα με τον όρο Γ 17) 

καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP 

σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία  (ΦΕΚ τ.Β΄ 

948/22.5.2008 και ΦΕΚ τ.Β΄ 309/7.3.2007). 

ΝΑΙ   

   Γ.19.4 Για την μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις των ADR 

(Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οδική μεταφορά επικινδύνων 

εμπορευμάτων), ειδικά για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΑΜ 

και ΜΕΑ, για τις οποίες εφαρμόζεται η ADR , σύμφωνα και 

με τα οριζόμενα στην αριθμ. 24944/1159/2006 ΚΥΑ Η.Π. 

(ΦΕΚ τ. Β΄ 791/30.6.2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 

κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 

ΝΑΙ   



 

                                                                  23 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β΄ 383) και σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της 

οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991», 

ο Ανάδοχος απαιτείται:    δ.Να εξασφαλίζει ότι το όχημα 

φέρει κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό (όπως κατάλληλες 

συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο). 

   Γ.19.5 Για την μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις των ADR 

(Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οδική μεταφορά επικινδύνων 

εμπορευμάτων), ειδικά για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΑΜ 

και ΜΕΑ, για τις οποίες εφαρμόζεται η ADR , σύμφωνα και 

με τα οριζόμενα στην αριθμ. 24944/1159/2006 ΚΥΑ Η.Π. 

(ΦΕΚ τ. Β΄ 791/30.6.2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 

κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 

την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β΄ 383) και σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της 

οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991», 

ο Ανάδοχος απαιτείται:    ε.Να εφοδιάζει τη μεταφορική 

μονάδα με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR 

(όπως έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση 

ατυχήματος). 

ΝΑΙ   

   Γ.20 Ο Ανάδοχος οφείλει κατ’ ελάχιστον, να διαθέτει 

πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για τη συλλογή και 

μεταφορά ΕΑΥΜ ομοίως και ο φορέας επεξεργασίας-τελικής 

διάθεσης των αποβλήτων. Στον υποφάκελο τεχνικής 

προσφοράς να κατατεθούν σχετικές βεβαιώσεις σε ισχύ. 

Εφόσον ο Ανάδοχος και ο φορέας επεξεργασίας-τελικής 

διάθεσης διαθέτουν επιπρόσθετες πιστοποιήσεις ποιότητας να 

υποβληθούν αντίστοιχες βεβαιώσεις  

ΝΑΙ   

   Γ.21 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις της 

ισχύουσας Νομοθεσίας για την προστασίας της υγείας των 

εργαζομένων και του εργασιακού περιβάλλοντος. 

ΝΑΙ   

   Γ.22.1 Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών συλλογής 

και μεταφοράς συμβεί κάποιο ατύχημα ο Ανάδοχος 

υποχρεούται:  α.Να ενεργήσει σύμφωνα με το σχέδιο 

αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης αντίγραφο 

του οποίου πρέπει να υπάρχει σε κάθε όχημα που εκτελεί 

μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων. 

ΝΑΙ   
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   Γ.22.2 Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών συλλογής 

και μεταφοράς συμβεί κάποιο ατύχημα ο Ανάδοχος 

υποχρεούται:   β.Να κάνει έγγραφη αναφορά εντός (12) 

δώδεκα ωρών προς την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, καθώς και στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, 

Υγείας και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας στα διοικητικά όρια των οποίων έλαβε χώρα το 

ατύχημα. 

ΝΑΙ   

   Γ.23  Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το 

α. 11 παρ.2 της υπ’ αριθμ.146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 

1538/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων 

υγειονομικών μονάδων» και να διαβιβάζει ετήσια έκθεση 

προς την αδειοδοτούσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 ΚΥΑ Η.Π. (ΦΕΚ 

τ.Β΄ 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 

Αντικατάσταση της υπ’αριθμ. 19396/1545/1997 κοινής 

υπουργικής απόφασης Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων» (Β604) και στο κεφ. 12 του 

Παραρτήματος της υπ’αριθμ. 24944/1159/2006 ΚΥΑ Η.Π. 

(ΦΕΚ τ. Β΄ 791/30.6.2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 

κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 

την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β΄ 383) και σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της 

οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» 

και τη λοιπή κείμενη Νομοθεσία. 

ΝΑΙ   

Γ.24 Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος 

σε περίπτωση ατυχημάτων και οφείλει να διαθέτει σε ισχύ 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο για αστική ευθύνη και κάλυψη 

ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον καθώς και 

επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε 

περίπτωση ζημίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 §Β 

2.3 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ τ.Β΄ 

383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του 

συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της 

υπ΄αριθμ. 19396/1545/1997 κοινής υπουργικής απόφασης 

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων 

ΝΑΙ   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

αποβλήτων»(Β604) όπως τροποποίηθηκε με το εδάφιο γ΄της 

παρ. 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ τ. Β’ 

287/2.3.2007) όπου ορίζεται για συλλογή και μεταφορά 

ελάχιστο κεφάλαιο €500.000/έτος. Ομοίως ο φορέας 

διαχείρισης οφείλει να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο για αστική ευθύνη και κάλυψη ζημιών προς 

τρίτους και το περιβάλλον καθώς και επαναφορά του 

περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση 

ζημίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 §Β 2.3 της 

ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ τ.Β΄ 

383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του 

συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της 

υπ΄αριθμ. 19396/1545/1997 κοινής υπουργικής απόφασης 

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων»(Β604) όπως τροποποίηθηκε με το εδάφιο γ΄της 

παρ. 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ τ. Β’ 

287/2.3.2007)  και κατόπιν τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 

παρ.1§γ)2 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄24/13-2-2012) όπου 

ορίζονται ελάχιστο κεφάλαιο €1.000.000/έτος για 

εγκαταστάσεις κατηγορίας Α1, €500.000/έτος για 

εγκαταστάσεις Α2 σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/5-8-

2002 (ΦΕΚ τ.Β΄1022/2002). Σε περίπτωση κάλυψης 

περισσότερων της μιας εργασιών διαχείρισης (συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία, τελική διάθεση με ή άνευ 

διασυνοριακής μεταφοράς) το ύψος της ασφαλιστικής 

κάλυψης είναι αθροιστικό (για διασυνοριακή μεταφορά 

€1.000.000/έτος). Στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς να 

κατατεθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια εν ισχύ. 

   Γ.25 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στο 

Νοσοκομείο όλα τα απαιτούμενα επίσημα πιστοποιητικά 

επεξεργασίας, τελικής διάθεσης για κάθε απομακρυνόμενη 

ποσότητα, όπως αναφέρεται στις παραγράφους Γ3 και Γ11 

της παρούσης και ορίζεται στο άρθρο 11 §3.β της υπ’ αριθμ. 

13588/725/2006 ΚΥΑ Η.Π. (ΦΕΚ τ.Β΄ 383/28.3.06) «Μέτρα 

όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου 

της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 

19396/1545/1997 κοινής υπουργικής απόφασης Μέτρα και 

όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β604). 

ΝΑΙ   

 
 


