Θεσ/νίκη: 15-06-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)

Αρ. Πρωτ.: 11901

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), CPV (90524400-0)
Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
με την

υπ’ αριθμ. 13η/12-06-2020 (θέμα 60ο) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ.

«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» αποφάσισε να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων για τις
ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης), για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εκτιμώμενης
προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.000,00 € με το Φ.Π.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ:
Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) : ενδεικτική ποσότητα 4.000 κιλά /έτος
Οι σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.838,71€ πλέον ΦΠΑ 24% (6.000,00€ συμπ. ΦΠΑ).
Το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται στην εξάντληση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο (είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομική
αποστολή) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 564
30 (Γραφεία Διοίκησης – Πρωτόκολλο), ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
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 Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
 Την πλήρη επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
 Την πλήρη επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος
 Το θέμα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 Τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 Την ημερομηνία λήξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, (www.psychothes.gr), ΗΤΟΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00Μ.Μ.
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του
διαγωνιζόμενου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε
καθυστέρηση άφιξης αυτών, ενώ δε θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η Ελληνική.
Το έργο της αξιολόγησης των προσφορών θα αναλάβει η αρμόδια προς τούτο Επιτροπή.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/ φάσεων (Αξιολόγηση
Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), την 22η Ιουνίου 2020
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 564 30).
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους
προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας συμπληρωματικές διευκρινήσεις ή την
προσκόμιση των δικαιολογητικών και πρόσθετων τεχνικών στοιχείων(prospectus, τεχνικά φυλλάδια κ.α.).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες από την επομένη της διενέργειας και για εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες.
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Τα έντυπα και οι όροι της διαδικασίας θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 π.μ.
έως 12:00μ.μ., στο τηλ.2313 324 374/6 (αρμόδιοι υπάλληλοι: κα. Ταχματζίδου Αλεξάνδρα & κος
Σκουντούρογλου Βασίλειος).
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτήθηκε:
α) στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.psychothes.gr),
β) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης –
Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr
γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr

Επίσης είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση
(URL):www.psychothes.gr~~~~ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Δικαίωμα συμμετοχής (Άρθρο 20 του Ν. 4412/2016)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο
2,παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών
των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που
προσφέρουν στην αγορά την περιγραφόμενη υπηρεσία. Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων
καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2,
Ν.4412/2016).
Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, αυτή
υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).
Τα εγκαταστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα οικεία
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί σφραγισμένοι, επί ποινή
απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής τους, (υπο) φάκελοι:
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(α) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπό) φάκελος Α, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα,
(β) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπό) φάκελος Β, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
Παράρτημα Β της παρούσας.
(γ) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπό) φάκελος Γ, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
Παράρτημα Γ της παρούσας.

Ο (υπό) φάκελος Α, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης
της προσφοράς δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι
δικαιολογητικά:

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, προκειμένου να
εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση, στην οποία θα αναγράφονται τα
στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει, γνωρίζοντας τις κυρώσεις
που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα με την οποία θα δηλώνει ότι:
1. Εις βάρος του δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα.
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
Ν.2803/2000 (Α΄ 48)
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
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2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α΄ 166)
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το N.4198/2013 (Α΄ 215).
2. Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ.4 του άρθρου 73του Ν.4412/2016 ή
ανάλογες καταστάσεις.
3. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.2 του άρθρου 75 του
Ν.4412/2016.
4. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας
όσο και της επικουρικής, καθώς και τις φορολογικές του υποχρεώσεις που αφορούν στην καταβολή φόρων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
5. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
6. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
7. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
8. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας.
9. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.
10. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του
με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
β) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού ή Εμπορικού μητρώου, με έκδοση έως τριάντα
(30) ημερών πριν από την υποβολή του, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμα τους και αφετέρου ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
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δ) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) όπου να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας:
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι
επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι
τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την
εταιρεία.
ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι:
1/δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
α) για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας
που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.

Ο (υπό) φάκελος Β, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β της
παρούσας.

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής (πλήρη αναλυτική τεχνική
περιγραφή, εγχειρίδια, άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία αναφορικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας κ.α.).

Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα και τα παραρτήματα της είναι
απαράβατοι και ουσιώδεις και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οιονδήποτε αυτών συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
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εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγω απόρριψης της
προσφοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στη διενέργεια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή
υπηρεσιών, ήτοι διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων τύπου Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς
Μολυσματικά (Ε.Α.Α.Μ). Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν το σύνολο των προϋποθέσεων/όρων όπως
αναλυτικά αναφέρονται στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των απαιτήσεων του κειμένου
της Πρόσκλησης. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι συμμετέχοντες απαιτείται:
α) να καταθέσουν τουλάχιστον μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών ίδιου αντικειμένου στον ιδιωτικό ή
δημόσιο τομέα και βεβαίωση ορθής εκτέλεσης αυτής. Οι συμβάσεις που κατατίθενται δεν πρέπει να
εμφανίζουν οικονομικά στοιχεία.
β) να διαθέτουν σε ισχύ το σύνολο των αδειών/πιστοποιητικών/ISO κλπ που απαιτούνται και
αναγράφονται αναλυτικά στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της Πρόσκλησης.
γ) να διαθέτουν το σύνολο του εξοπλισμού/μέσων που απαιτούνται και αναγράφονται αναλυτικά στο
κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας Πρόσκλησης.

Ο (υπό) φάκελος Β, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει τα εξής επί ποινή απόρριψης
της προσφοράς:

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως αποτυπώνεται
στο Παράρτημα Γ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο
από τον προσφέροντα. Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται σε ευρώ. Ως απαράδεκτες θα θεωρούνται
προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι
προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ.4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει το εκτιμώμενο κόστος της υπηρεσίας.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας.
Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού
προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα
καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον
υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
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υπάρχει η υπηρεσία καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής
της προσφοράς. (με ποινή απόρριψης).
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής.
Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί σε ευρώ ανά κιλό διαχείρισης αποβλήτων. Στην
οικονομική προσφορά, θα υπάρχει υποχρεωτικά ανάλυση του κόστους παροχής υπηρεσιών όπως π.χ.
Κόστος επεξεργασίας σε €/Kgr χωρίς ΦΠΑ
Κόστος συλλογής – μεταφοράς των ΕΑΑΜ εκτός ΥΜ
Αναφορά για τυχόν δωρεάν διάθεση πιστοποιημένων περιεκτών δευτερογενούς συσκευασίας κ.λ.π.
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της
αναγραφόμενης τιμής αριθμητικών και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται,
κατά την συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέα οικονομική προσφορά.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν
την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη
αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες, επιπλέον στοιχεία, απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν
τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.
Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή θα διενεργήσει διαδικασία κλήρωσης για την ανάδειξη του μειοδότη
βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.
Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές
της Πρόσκλησης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 2 του Ν.4412/2016) –
ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016)
Έναρξη διαδικασίας
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
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Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, δύναται να υπάρχει παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αριθμεί μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους
των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,

«ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

και

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω
διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στο Νοσοκομείο. Κατά την
συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους
δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών , μονογράφει και σφραγίζει
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά
φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που
περιέχονται σ’ αυτούς.
Η Επιτροπή μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους
διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.
Μετά την ολοκλήρωση η Επιτροπή εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά
αποδεκτές. Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα
ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της.
Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του
υποψήφιου Αναδόχου.
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων και με την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο
αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με την παραπάνω
περιγραφείσα διαδικασίας αξιολόγησης και εισηγείται και γνωμοδοτεί στο Δ.Σ του Νοσοκομείου για τον
προσωρινό Ανάδοχο, το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
των πεδίων με «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» ή «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αρχή επιλέγει τον
προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν
προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. Η απόφαση κοινοποιείται στους
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση θα γίνει στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι αποδεκτές με βάση τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την Πρόσκληση ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο
103 του Ν.4412/2016.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα
(10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά
από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση με τον ανάδοχο, θα έχει διάρκεια ενός έτους και μέχρι την εξάντληση των προς διαχείριση
αποβλήτων (ότι προέλθει πρώτο). Το Νοσοκομείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να
παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες, με έγγραφη δήλωσή του, που
απευθύνεται στον ανάδοχο πριν τη λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που δεν έχουν εξαντληθεί οι
συμβατικές ποσότητες. Σε περίπτωση εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων λήγει και η ισχύς της
παράτασης. Η παράταση της σύμβασης δεν θα επιφέρει αύξηση της αρχικής συμβατικής ποσότητας και
συνακόλουθα της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Εάν κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασης
αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής νέος προσφέρων η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας
σύμβασης.
Το νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα απαίτησης έναρξης παρεχόμενων υπηρεσιών από την ημερομηνία
σύναψης της σύμβασης.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά
όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για το είδος του
διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη δημόσιος ή ενοποιημένος διαγωνισμός από το
Νοσοκομείου ή την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή.
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα που πρόσφερε τις
υπηρεσίες του στο Νοσοκομείο.
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ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα εκδίδεται μετά από κάθε παραλαβή αποβλήτων. Η ανάδοχος εταιρεία
υποχρεούται να εκδίδει αναλυτική κατάσταση με τις ποσότητες αποβλήτων που παραλήφθηκαν από την
ΥΜ πριν την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος της εταιρείας.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται
στο άρθρο στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν από την πλήρη εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων και των οριζόμενων επί του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών της
Πρόσκλησης και της τεχνικής – οικονομικής προσφοράς της εταιρείας.
Η πληρωμή αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη
θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του
Νοσοκομείου και της εταιρείας, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας (μη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 44 Ν. 4605/2019).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016).
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δ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την
Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. (άρθρο 64 Ν.4172/2013) 8% για υπηρεσίες και 4% για προμήθειες.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.
2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).
Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν αυτή οφείλεται σε
υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε
συμβατικές παραβάσεις κλπ. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Νοσοκομείου την
προκαλούν.
Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω κρατήσεων, θα ισχύουν οι νόμιμες κρατήσεις, όπως κάθε φορά αυτές
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Δεν προβλέπεται προκαταβολή.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης
της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή του
Νοσοκομείου και θα αποτελείται από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Η επιτροπή θα εισηγείται στο
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δ.Σ. του Νοσοκομείου) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Αν η επιτροπή
παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παρακολούθησης υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της
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σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. Ανεξάρτητα από την,
κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον
απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των
όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του
χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να
απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή
του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε
δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ. τότε
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται
κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης.
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Δ. που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα
Πρόσκληση, τις οποίες θα γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν
άγνοιά τους.
Με την υποβολή των προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο
χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Διαχείριση Επικίνδυνων Απόβλητων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) (πρώην ΕΙΑ-ΜΧ) του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) η
οποία περιλαμβάνει συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση-μεταφορά, επεξεργασία και
τελική διάθεση ΕΚΤΟΣ της Υγειονομικής Μονάδας
Η ανάθεση, δεν αποκλείει την συνεργασία εταιρειών για την ολοκλήρωση του έργου, με ενιαία και από
κοινού προσφορά ανάληψης της διαχείρισης των Υγειονομικών Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας για
την κάλυψη του σταδίου τόσο της μεταφοράς (από το χώρο του νοσοκομείου προς τη σταθερή
εγκατάσταση διαχείρισης και από την εγκατάσταση διαχείρισης προς το χώρο τελικής διάθεσης -ΧΥΤΑ ή
ΧΥΤΕΑ) όσο και της τελικής επεξεργασίας (αποστείρωση ή αποτέφρωση των ΕΑΑΜ).
Προϋπόθεση στην αποδοχή της προσφοράς αποτελεί η προσκόμιση εκατέρωθεν των μελών:
 έγγραφων δηλώσεων αποδοχής της μεταξύ τους συνεργασίας,
 κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών της διακήρυξης και
 τήρηση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών
Είδος σύμβασης: Ετήσια
Συνολική διαχείριση σε κιλά:
5.000 kg για το ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου”- Ψ.Ν.Θ (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης)
Υπολογισμός Κόστους της διαδικασίας επεξεργασίας: τιμή σε ευρώ / κιλό παραγόμενων αποβλήτων
προς επεξεργασία.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να
διασφαλίζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 14, 24,25,και 29 του Ν. 4042/2012 (Α΄24) σχετικά με την
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Β'
1537/2012) στα Επικίνδυνα Απόβλητα των Υγειονομικών Μονάδων επιβάλλεται ειδική επεξεργασία
διαχείρισης με τη διαδικασία τόσο της “αποτέφρωσης” όσο και της “αποστείρωσης” κατά περίπτωση.
Α. 1. Για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) ΜΕ ΤΗ
ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα,
οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των
ΕΑΑΜ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή
εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΕΑΑΜ.
1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ)
2. Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ με αποστείρωση, σε ισχύ.
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3. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού
προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερα ΧΥΤΑ ή σε άλλο
χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των
επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπως ισχύει σήμερα.
4. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση στο
ΧΥΤΑ.
5. Περιγραφή του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων, και στοιχεία πιστοποίησης της
αποστειρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς.
6. Για μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου συστήματος, θα
πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ αρ.12740/00.
7. Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο με τη χρήση κατάλληλων
βιολογικών δεικτών της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO:11138) όπως αυτά αντικατέστησαν τα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά 866-97).Να υποβληθεί έγγραφο που
να αποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιούμενοι βιολογικοί δείκτες πληρούν τα εν λόγω πρότυπα.
8. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά του
περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π 13588/725/2006.
9. Να υποβληθούν στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση με το αναγκαίο και εξειδικευμένο επιστημονικό,
διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της
επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται η υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Το σύνολο
του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως
ασφαλισμένο.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των διαγωνιζομένων
(απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς.

Α.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΕΡΩΝ

1. Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00
και ο ανάδοχος να προσκομίσει πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ.
2.Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο ΙΙΙ όπως προτείνεται από το State and
Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ. Για τις βλαστικές
μορφές βακτηρίων (vegetative bacteria), τους μύκητες (fungi), τους λιπόφιλους/υδρόφιλους ιούς
(lipophilic/hydrophilic viruses), τα παράσιτα (parasites) και τα μυκοβακτήρια (mycobacteria), η
αποστείρωση πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδα 6 log10 ή μεγαλύτερα (99,9999% μείωση). Για τα σπόρια
των B. stearothermophilus και B. subtilis η αποστείρωση πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδα 4 log10 ή
μεγαλύτερα (99,99% μείωση).
3. Ο ανάδοχος να τεμαχίζει τα απόβλητα στον ίδιο χώρο που γίνεται η αποστείρωση, ώστε να μην είναι
αναγνωρίσιμα. Ο τεμαχισμός των αποβλήτων συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης αλλά
και στη μείωση του όγκου τους.
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4. Η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και για τέτοιο
χρονικό διάστημα ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου (τελικό μικροβιακό φορτίο
παρεμφερές με αυτό των οικιακών αποβλήτων).
5. Τα όποια εκπεμπόμενα αέρια και παραγόμενα υγρά, αν προκύπτουν, κατά τη διαδικασία της
αποστείρωσης, να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να καθίστανται
ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
6. Να πραγματοποιείται έλεγχος με τη χρήση κατάλληλων δεικτών (χημικών και βιολογικών) της
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ, σειρά ΕΝ866, όπως αυτά
αντικαταστάθηκαν από τα πρότυπα ΕΝ 11138), για κάθε φορτίο (ποσότητα) που υπόκειται στη διαδικασία
αυτή. Οι βιολογικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της
χρησιμοποιούμενης μεθόδου πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ αρ.
11138/07 (τεύχη 01−05). Πέραν των B. stearothermophilus και B. subtilis, δύναται επίσης να
χρησιμοποιηθούν και άλλοι μικροοργανισμοί που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4.3.1 της ΚΥΑ.
7. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου όλων των
λειτουργιών (π.χ. θερμόμετρα, μανόμετρα κ.α.), για την συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας, της πίεσης,
του χρόνου και γενικά των παραμέτρων της διαδικασίας της αποστείρωσης. Να κατατεθεί αντίγραφο
εκτύπωσης του καταγραφικού συστήματος ενός κύκλου αποστείρωσης.
8. Οι σταθερές μονάδες αποστείρωσης να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για αυτή τη χρήση οι οποίες θα
βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου.
9. Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών
χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98.
10. Η εγκατάσταση αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο
θα αναφέρει θερμοκρασία, πίεση, τύπο συσκευασίας, χρόνος παραμονής στη θερμοκρασία αποστείρωσης,
αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να
δεχτεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός. Να αναφερθεί αναλυτικά η μεθοδολογία του εξοπλισμού επεξεργασίας
και να κατατεθεί αντίγραφο του διαγράμματος λειτουργίας της εγκατάστασης λειτουργίας.
11. Η εγκατάσταση αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει έλεγχο και ημερήσια καταγραφή σε κάθε κύκλο
εργασίας του είδους και της ποσότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία, των διαγραμμάτων
θερμοκρασίας, της πίεσης και χρόνου παραμονής τους στη μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας.
12.Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να πραγματοποιεί και να
αποδεικνύει, ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού.
13.Ο ανάδοχος επεξεργασίας των ΕΑΑΜ παραδίδει αντίγραφο κατάλληλα συμπληρωμένου συνοδευτικού
Εντύπου Αναγνώρισης στην Υ.Μ., καθώς και βεβαίωση παράδοσης των εκάστοτε επεξεργασμένων μετά
την αποστείρωση αποβλήτων στον οικείο ΧΥΤΑ.
14. Η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και της διαδικασίας αποστείρωσης κατά τη διάρκεια της
τακτικής διαχείρισης, θα πρέπει να επαληθεύονται στο χώρο της αποστείρωσης, με τη χρήση βιολογικών
δεικτών, που πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά 866-97, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν
από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 11138. Αν η αποστείρωση δεν είναι αποτελεσματική ο ανάδοχος θα πρέπει να
επαναλάβει τη διαδικασία έως ότου επιτευχθεί η αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων. Οι
προαναφερόμενοι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται υπό την εποπτεία του τεχνικού υπευθύνου του
αναδόχου επεξεργασίας. Επίσης, θα πρέπει να αποστέλλονται στην Υ.Μ ανά τακτά χρονικά διαστήματα
αντίγραφα των καταγραφών όλων των μετρήσεων των φορτίων που επεξεργάστηκαν και προέρχονται από
την Υ.Μ.
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15. Ο φορέας λειτουργίας οφείλει να τηρεί βιβλία καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης,
με βάση τα οποία καταρτίζει ετήσια έκθεση. Οι μετρήσεις καταγράφονται στο βιβλίο λειτουργίας και
ελέγχου της εγκατάστασης θεωρημένο από της αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
16. Στην εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποστείρωση
αποβλήτων μέχρι τρεις (3) ημέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών
αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποστείρωσης είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης.
17. Οι μονάδες αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την
επεξεργασία των ΕΑΑΜ, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης,
σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού.
18.Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία, είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά και
διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων. Τα
επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) ΕΑΑΜ, τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος που
διαθέτει η ανάδοχος εταιρεία επεξεργασίας. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα
γράμματα αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού
προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της ΥΜ και η ημερομηνία επεξεργασίας. Τα «Αποστειρωμένα
ΕΑΑΜ», οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα
οικιακά απόβλητα.
19.Ο φορέας παραλαβής των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ ελέγχει τον φορέα επεξεργασίας για την
αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ που
παραδίδονται για διάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 2003/33/ΕΚ.
Επιπλέον, ο φορέας παραλαβής εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 13 και το Παράρτημα ΙΙ της
ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ1572Β/16−12−2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων», σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων. Στην περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι δεν ήταν επιτυχής η επεξεργασία, ο φορέας επεξεργασίας καταβάλλει στο φορέα διάθεσης
των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ το κόστος ελέγχου της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης.

Β.1. Για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) ΜΕ ΤΗ
ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι
κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των
EAAM, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή
εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΕΑΑΜ.
1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ).
2. Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας αποτέφρωσης, σε ισχύ.
3. Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα λειτουργίας της μονάδας στο οποίο
να αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, ο τύπος συσκευασίας, ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη
θερμοκρασία επεξεργασίας, ο χρόνος παραμονής των απαερίων αποτέφρωσης στην θερμοκρασία
επεξεργασίας (για τις μονάδες αποτέφρωσης), η αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και
το φορτίο ανά κύκλο επεξεργασίας.
4. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού
προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερα ΧΥΤΑ ή σε άλλο
χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των
επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπως ισχύει σήμερα.
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Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των διαγωνιζομένων
(απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

Β.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και
οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της κοινής
υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005), όπως εκάστοτε ισχύει.
Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης προβλέπονται
στο Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στο Παραρτ. Ι, Κεφ 4,
παραγρ.4.2.2. της ΚΥΑ 146163/2012.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΩΝ ΕΑΑΜ
1. Στο νοσοκομείο ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει με δική του ευθύνη, προσωπικό και κόστος,
ψυκτικό θάλαμο χωρητικότητας 20 m3 σε υποδεικνυόμενο χώρο από τους αρμόδιους υπαλλήλους του
Νοσοκομείου, για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ. Κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο
ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση του χώρου εγκατάστασης του
ψυκτικού θαλάμου και των ιδιαιτεροτήτων του και θα φροντίσει για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της
Υ.Μ.
2. Ο ψυκτικός θάλαμος απαιτείται να έχει τη δυνατότητα μεταβολής και ρύθμισης της ψύξης μεταξύ ≤ 5o C και
0o C.
3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της συντήρησης, επισκευής ή και αντικατάστασης του ψυκτικού θαλάμου, καθ'
όλη την διάρκεια του έργου ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα της διαδικασίας προσωρινής αποθήκευσης.
4. Στον Ψυκτικό θάλαμο θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά όλα τα παραγόμενα ΕΑΑΜ
της Υ.Μ, σε συσκευασία ανάλογη της κατηγορίας επικινδυνότητας (σακούλες ή hospital box ενδεικτικού
χρώματος της αντίστοιχης κατηγορίας) όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του ΦΕΚ Β' 1537/2012.

5. Ο ψυκτικός θάλαμος θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις και προδιαγραφές:
α. Κατασκευή από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση.
β. Τοιχώματα ασφαλείας με μόνωση.
γ. Εσωτερικό χώρο από ανοξείδωτο χάλυβα ή βαμμένο με χρώμα υψηλής αντοχής και αντιολισθητικό
δάπεδο με κατάλληλο ενισχυμένο υπόστρωμα (μεταλλικό ή βιομηχανικού τύπου).
δ. Πόρτες ασφαλείας με πόμολο ανοίγματος εσωτερικό και εξωτερικό, αεροστεγές κλείσιμο και δυνατότητα
κλειδώματος.
ε. Θερμόμετρο σε προσιτό σημείο για τον άμεσο έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας του θαλάμου και
θερμοστάτη ασφαλείας.
στ. Φωτισμό που θα ενεργοποιείται με το άνοιγμα των θυρών
ζ. Αυτόνομο σύστημα ψύξης με θερμοκρασία συντήρησης < 5 βαθμών C και δυνατότητα ρύθμισης στους 0
βαθμούς C για τις περιπτώσεις συντήρησης των ΕΑΑΜ επιπλέον χρόνου αποθήκευσης (άνω των 5 ημερών)
σε έκτακτες περιπτώσεις.
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η. Αποσπώμενα ράφια για την τοποθέτηση των ΕΑΑΜ και τη διευκόλυνση της καθαριότητας –
απολύμανσης του εσωτερικού θαλάμου.
θ. Εξωτερικές θύρες με το διεθνές σήμα επικινδυνότητας και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα».
ι. Ξεχωριστή ηλεκτρική εγκατάσταση σε μεταλλικό εξωτερικό πίνακα ελέγχου, ηλεκτροπληξιακό διακόπτη
με αυτόματη ασφάλεια και στεγανό ρευματολήπτη βιομηχανικού τύπου.
6. Από τον ψυκτικό θάλαμο τα παραγόμενα ΕΑΑΜ θα μεταφορτώνονται από υπάλληλο της αναδόχου
εταιρείας παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου της Υ.Μ., θα ζυγίζονται και θα τοποθετούνται σε κατάλληλο
όχημα μεταφοράς για τον τελικό τους προορισμό δηλαδή τη μονάδα εγκατάστασης - επεξεργασίας και την
τελική τους διάθεση.
7. Ο ψυκτικός θάλαμος θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται από υπάλληλο της αναδόχου εταιρείας κάθε
φορά που θα εκκενώνεται δηλ. μετά την παραλαβή των αποβλήτων.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Για τη συλλογή- μεταφορά των μολυσματικών αποβλήτων- ΕΑΑΜ , απαιτούνται να υποβληθούν με την
προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και τα απαιτούμενα από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία
δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των ΕΑΑΜ που θα υποβάλλει
προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:
1. Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά Επικίνδυνων Απόβλητων Αμιγώς Μολυσματικών
(ΕΑΑΜ), που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα
εκτελεστεί το έργο.
Η άδεια συλλογής - μεταφοράς θα πρέπει να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσία και να
βρίσκεται εν ισχύ.
2. Άδεια κυκλοφορίας των φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007
«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς
επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/2007), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008
(ΦΕΚ Β΄ 948). Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην
παράγραφο 2.2.4. της ΚΥΑ 146163/1537/2012. Να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, τα οχήματα
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου στην Υ.Μ της Αναθέτουσας Αρχής και να
υποβληθούν οι άδειες κυκλοφορίας για τα συγκεκριμένα οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε
περίπτωση χρήσης άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες άδειες κυκλοφορίας
συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
3. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR (αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών), των
οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των
οδηγών με την εταιρεία (να κατατεθεί κατάσταση απασχολουμένου προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια
υπηρεσία). Να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, οι οδηγοί που θα χρησιμοποιηθούν για την
εκτέλεση του έργου στην Υ.Μ της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι πιστοποιήσεις ADR
συγκεκριμένα γι' αυτούς. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οδηγών ή και
οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες πιστοποιήσεις συμπληρωματικά στην
Αναθέτουσα Αρχή.
4. Στην περίπτωση σύμπραξης εταιρειών για την εκτέλεση του έργου της διαχείρισης των ΕΑΑΜ
(μεταφορά-επεξεργασία) θα χορηγείται με Υπέυθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής,(της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) η βεβαίωση του αποδέκτη της
αδειοδοτημένης μονάδας επεξεργασίας ότι δέχεται προς επεξεργασία τα μολυσματικά απόβλητα της
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Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς τους, ή και αντίστροφα βεβαίωση με
Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο
της μεταφοράς των ΕΑΑΜ που παράγονται από την Υγειονομική Μονάδα της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ για την κάλυψη της
αστικής ευθύνης, την κάλυψη ζημιών προς τρίτους αλλά και το περιβάλλον σε ισχύ.
6. Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕAAM με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας
για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000
(ΦΕΚ 1350/B').
7. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 και τα
παραρτήματα της, καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως
ισχύουν σήμερα.
8. Σε περίπτωση που απαιτηθεί για τη μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Υγειονομικής Μονάδας οποιαδήποτε
δευτερογενής συσκευασία (πλαστικός κάδος, ειδικός περιέκτης, κυτία hospital box κ.λπ) προκειμένου να
ακολουθήσει αποστείρωση, το κόστος αυτής θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, που υποχρεούται να
την παράσχει δωρεάν στην Υγειονομική Μονάδα και στην ανάλογη ποσότητα για την κάλυψη των
αναγκών μας.
Ομοίως και στην περίπτωση που ζητηθούν περιέκτες (κάδοι) για τη δευτεριογενή συσκευασία ή προσωρινή
παραμονή των ΕΑΑΜ σε κάποιο χώρο (κλινική ,τμήμα, κ.λπ) η κάλυψη αυτών θα παρέχεται από τον
ανάδοχο χωρίς την οικονομική επιβάρυνση της Υ.Μ. Οι περιέκτες αυτοί θα πρέπει να είναι σύννομοι με τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/1537/2012, Παράρτημα Ι, παράγραφος 1.2.
9. Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, το οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων εντός
και εκτός της υγειονομικής μονάδας συμπεριλαμβανομένης και της διάρκεια της μεταφοράς των
επικίνδυνων απορριμμάτων προς τον χώρο ή αποδέκτη της τελικής επεξεργασίας των ΕΑΑΜ (διαρροές
υλικών στο περιβάλλον, ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.) και θα περιλαμβάνει τις ενέργειες αποκατάστασης
τόσο των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ατυχήματα όσο και τη διαχείριση ατυχημάτων των
εργαζομένων.
10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ στην οποία θα
αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ που παράγονται από την Υ.Μ.
της Αναθέτουσας Αρχής και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το
έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ
146163/1537/2012.
11. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ στην οποία να
δηλώνεται ότι όλα τα οχήματα-ψυγεία μεταφοράς που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία και θα είναι
πιστοποιημένα κατά ADR εφόσον απαιτείται. Επίσης να δηλώνεται ότι όλοι οι οδηγοί που θα διαθέσει για
την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι πιστοποιημένοι κατά ADR και ότι
κάθε σχετική παρέκκλιση θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Να καταγραφούν αναλυτικά και
συγκεκριμένα, οι οδηγοί και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου σε κάθε Υ.Μ
της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι πιστοποιήσεις ADR για τους συγκεκριμένους οδηγούς και
τα συγκεκριμένα οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οδηγών ή/και
άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες πιστοποιήσεις συμπληρωματικά στην
Αναθέτουσα Αρχή.
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Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕAAM ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ
1. Για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που
ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής
Συμφωνίας για τις Οδικές μεταφορές (Accord European relative au transport international des merchandises
Dangereuses par Route –ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime
Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του Κανονισμού για τις διεθνείς
σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(International Air Transport Association- IATA) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας
(International Civil Aviation Organisation- ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς και όπου απαιτείται.
Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την
επικινδυνότητά τους, και κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του
επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητας τους.
2. Η αναθέτουσα Υ.Μ. θα παραδίδει τα επικίνδυνα απόβλητα σε πρωτογενή συσκευασία επιλογής της
σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας τα οποία θα συσκευάζονται αν απαιτείται
δευτερογενώς από τον ανάδοχο ο οποίος επωμίζεται και το κόστος της δευτερογενούς συσκευασίας τους.
3. Η συχνότητα φόρτωσης των ΕΑΑΜ από τον ψυκτικό θάλαμο για διαχείριση εκτός Υ.Μ. θα είναι κατ'
ελάχιστον 1 φορά την εβδομάδα, ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί και συχνότερη
αποκομιδή των ΕΑΑΜ, κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης.
4. Οι ημέρες και οι συγκεκριμένες ώρες, που το μεταφορικό όχημα θα επισκέπτεται το Νοσοκομείο, θα
προσδιοριστούν αποκλειστικά από την Υγειονομική Μονάδα, θα καταγραφούν στη σύμβαση και θα
τηρούνται αυστηρά από τον ανάδοχο, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η παραλαβή των ΕΑΑΜ θα
γίνεται πάντα από Δευτέρα-Παρασκευή σε πρωινό ωράριο και δε θα πραγματοποιείται στις επίσημες
αργίες του κράτους.
5. Ο ψυκτικός θάλαμος προσωρινής αποθήκευσης των ΕΑΑΜ στο Νοσοκομείο και ο στενός περιβάλλον
χώρος του, θα πλένεται και θα απολυμαίνεται από το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας, μετά από κάθε
εκκένωση-παραλαβή αποβλήτων.
6. Το προσωπικό της αναδόχου που θα χειρίζεται τα ΕΑΑΜ της Υ.Μ., θα φέρει τα απαιτούμενα μέσα
ατομικής προστασίας όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία για την κάλυψή του. Ανάλογη
μέριμνα από τον ανάδοχο, απαιτείται και για την κάλυψη της υγείας των συγκεκριμένων υπαλλήλων του,
αναφορικά με λοιμώδη νοσήματα. Κάθε παράλειψη τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό του
αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
7. Για οποιαδήποτε ατύχημα ή τυχαίο συμβάν εντός ή εκτός της Υ.Μ. με επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον
όσο και στην υγεία ατόμων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τηλεφωνικά τα αρμόδια
όργανα του νοσοκομείου. Ακολούθως υποχρεούται εντός 24 ωρών να ειδοποιήσει τις Υπηρεσίες
Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας περιγράφοντας το συμβάν, τις συνθήκες που οδήγησαν
στην αστοχία, τις τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την τυχόν επιβάρυνση στην υγεία φυσικών
προσώπων, τη μέθοδο καθαρισμού της περιοχής και τον τρόπο επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των
αποβλήτων που διασκορπίστηκαν.
8. Η Υ.Μ. ως αναθέτουσα αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παραλείψεις του αναδόχου στη διαχείριση
των ΕΑΑΜ εντός και εκτός αυτής, σε όλα τα στάδια της διαχείρισης από το ίδιο τον ανάδοχο ή τις
συνεργαζόμενες προς αυτόν εταιρείες για την ολοκλήρωση του έργου της διαχείρισης των ΕΑΑΜ έως την
τελική διάθεση. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ή και ποινική ευθύνη για την τυχόν πλημμελή
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εκτέλεση του έργου και την αντιμετώπιση τυχαίων συμβάντων (ατυχημάτων, διαρροών, κ.λπ.) που ενέχουν
κινδύνους.

ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 37591/2003 και 146163/1537/2012 για τα ΕΑΑΜ που
μεταφέρονται και επεξεργάζονται εκτός Υ.Μ απαιτείται η συμπλήρωση των σχετικών εντύπων
αναγνώρισης της κατηγορίας αποβλήτων (υπόδειγμα του παραρτήματος Ι παρ. 6.2 της
ΚΥΑ146163/1537/2012)
Τα προαναφερομενα έντυπα συνοδεύουν τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής ή και μεταφοράς εντός
του εθνικού χώρου. Η έκδοση του εντύπου αυτού, θα γίνεται με έξοδα του αναδόχου.
2. Για την παραλαβή των αποβλήτων της Υ.Μ. από τον ψυκτικό θάλαμο απαιτείται η παρουσία
εκπροσώπου του νοσοκομείου. Ομοίως παρουσία εκπροσώπου της Υ.Μ. απαιτείται και στη διαδικασία
ζυγίσματος των αποβλήτων πριν την παραλαβή τους, ενώ τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου
βαρύνουν τον ανάδοχο.
3. Σε κάθε παραλαβή αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στον
εκπρόσωπο της Υ.Μ που θα είναι παρόν, το αρχικό αντίτυπο του ειδικό έντυπο Αναγνώρισης για Συλλογή
και Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων (υπόδειγμα του παραρτήματος Ι παρ. 6.2 της
ΚΥΑ146163/1537/2012)
4. Μετά το πέρας της επεξεργασίας-τελικής διαχείρισης, και στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος υποχρεούται
για την πληρωμή του να επιστρέψει στην Υ.Μ τα τελικά αντίτυπα διαχείρισης των αποβλήτων, με
συμπληρωμένα τα πεδία που αφορούν την παραλαβή στην εγκαταστάση διάθεσης, την ημερομηνία
παραλαβής, και τον αριθμός της παρτίδας των αποβλήτων.Τα συγκεκριμένα έντυπα θα συνοδεύουν το
τιμολόγιο για την πληρωμή του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Κωνσταντινίδου Μαρία (υπεύθυνη διαχείρισης αποβλήτων)
2. Καραμπίδου Αννα (αναπληρώτρια υπεύθυνη διαχείρισης) αποβλήτων)

Θεσσαλονίκη: 10-6-2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία οικονομικού φορέα

Ημερομηνία …./…../…….

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ………………………………
Προς: Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)

ΑΦΜ ………………………………….
ΔΟΥ …………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………
ΤΗΛ. ……………………………………..
FAX………………………………………….
E-MAIL…………………………………….

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος………», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV
90524400-0

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚ
Η
ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙ
ΟΥ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
ΡΙΟΥ

Η αιτούμενη αμοιβή της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων
τύπου……………………………… με την παρούσα, ορίζεται:
στο ποσό του ……………………..ευρώ και ………………. λεπτών (………… €) πλέον του Φ.Π.Α ανά
κιλό διαχείρισης αποβλήτων τύπου Ε.Α.Α.Μ. (Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά).
Η αναφερόμενη τιμή αναλύεται ως εξής:
· Κόστος επεξεργασίας (αποστείρωσης) …………… (………….. €) χωρίς το Φ.Π.Α.
· Κόστος συλλογής – μεταφοράς ……………..(………..€) χωρίς το Φ.Π.Α.
Στην αναφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της διάθεσης των πιστοποιημένων περιεκτών
δευτερογενούς συσκευασίας των στερεών Ε.Α.Α.Μ. που θα παραχωρηθούν δωρεάν στο Νοσοκομείο από
την εταιρεία.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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