
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΗ 3θσ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

              
             Θεςςαλονίκθ  22-1-2018 

                                          Αρικμ.πρωτ.: 1098 
   ΣΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΠΡΟ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.: Π. ΒΑΦΕΙΑΔΗ   
ΣΗΛ :    2313 308154 – 2310 963154 
ΦΑΞ:    2310 207426 

     e-mail: promitheies@gennimatas-thess.gr  
 
 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
ΘΕΜΑ : «Ζρευνα ςτθν αγορά για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν αποκομιδισ νοςοκομειακϊν 

αποβλιτων (τοξικά), ςε εφαρμογι του Π.Π.Τ.Φ.Τ. 2015, CPV:90524100-7, 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 6.150,00 € με Φ.Π.Α.». 

 
                 
ΧΕΣ.: α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  υμβάςεισ  Ζργων,  Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν)  
                 άρκρα 118 και 328.  
            β) Η  αρικ. 21θ/κ.14ο/14-11-2017  απόφαςθ  του  Δ..  του  Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο 
           ΑΓΙΟ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ»,  περί   ζγκριςθσ   τθσ ωσ άνω  διαδικαςίασ  που  αναφζρεται  ςτο  κζμα.   
   
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια υποβολισ, 
είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν   Δευτζρα 5-2-2018, ζωσ  14:30)  ςτο  Γραφείο  
Προμθκειϊν  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ Ζδρασ  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»   
του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Εκνικισ Αμφνθσ 41, 1οσ όροφοσ, κτίριο 
Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Σρίτθ 06/02/2018 και ϊρα 10:00 
ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

    Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ – 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ). 
    τθν τεχνικι προςφορά κα κατατεκεί θ υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
    Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με τθν 
προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Η 
πλθρωμι πραγματοποιείται μετά τθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από τθν 
υπθρεςία Παρζδρου του Ελεγκτικοφ υνεδρίου. τα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των ειδϊν 
μόνο ςε ΕΤΡΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Η ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ, κα μπορεί να παρατακεί μονομερϊν για 
επιπλζον τρείσ (3) μινεσ ςτθν περίπτωςθ που δεν κα εξαντλθκεί το ςυμβατικό τίμθμα. 
4. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Π.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
5. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
6. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςφγκριςθσ 
μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
    Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
υμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
    ε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.. , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-
08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία ςυντιρθςθσ παρακολουκείται  από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν (ΦΕΚ 
777/Βϋ/04-06-2010) τθσ Ε.Π.Τ., καλείςτε να προςκομίςετε Τπεφκυνθ Διλωςθ με τισ 
αναγραφόμενεσ τιμζσ  των ειδϊν ςτθν ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Η 
υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν 
παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν, 
απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
8.Η ζρευνα ςτθν αγορά κα διενεργθκεί ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ 
Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και τθν 21θ/κ.14ο/14-11-2017  απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου του Νοςοκομείου. 
         Ακολουκοφν  οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του 
παρόντοσ, όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
 

                                                                                      Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
                                                     «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
                                                                                                    

                                                                                                                                       
 
                                                            ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΟΤΓΚΑ 
                                                                     

                           
 

http://www.epromy.gr/


 

 
Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  

 
ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΑΕΑ) - ΠΡΩΗΝ ΕΙΑ  
ΑΜΙΓΩ  ΣΟΞΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
Είδοσ ςφμβαςθσ: Ετιςια Διαχείριςθ Άλλων Επικίνδυνων Απόβλθτων (ΑΕΑ) (πρϊθν ΕΙΑ-ΣΧ) των κάτωκι 
Τγειονομικϊν Μονάδων: 

1. ΓΝΘ “Γ. Γεννθματάσ”  

2. ΓΝΘ “Άγιοσ Δθμιτριοσ”  
θ οποία περιλαμβάνει ςυλλογι, μεταφόρτωςθ-μεταφορά, επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ και 
διενεργείται από ςτακερι μονάδα διαχείριςθσ ΕΚΣΟ Τγειονομικϊν Μονάδων.  
τισ Τγειονομικζσ Μονάδεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ παράγονται ενδεικτικά τα πιο κάτω Άλλα Επικίνδυνα 
Απόβλθτα (ςτερεά και υγρά) : ακετόνθ, αλκοόλεσ, κειϊκό οξφ, υδροχλωρικό οξφ, αμμωνία, ξυλόλθ, 
φορμαμίδιο, βρωμιοφχο αικίδιο, πεψίνθ, παραφορμαλδεχδθ, φαινόλθ, χλωροφόρμιο, 
τετραχλωράνκρακασ, χλωρίνθ, αυξθτικοί παράγοντεσ, υπολείμματα χθμειοκεραπευτικϊν ςε γυάλινα 
φιαλίδια και φιάλεσ ορϊν, ατομικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ που ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν 
αναςφςταςθ των χθμειοκεραπευτικϊν ςκευαςμάτων, Dimethyl Sulfoxide (DMSO), διάφορεσ χρϊςεισ 
(Giemsa, May-Grunwald, Tryphan Blue κλπ), απολυμαντικά υγρά (γλουταραλδεχδθ, υπεροξικό οξφ, 
ορκοφκαλδεχδθ), μικροποςότθτεσ λθγμζνων φαρμάκων και εμβολίων, ςπαςμζνα υγραργυρικά 
κερμόμετρα και πιεςόμετρα. 
Η διαχείριςθ των ΑΕΑ περιλαμβάνει ςυνολικά τθ ςυλλογι, τθ ςυςκευαςία, τθ ςιμανςθ, τθ μεταφορά, τθν  
αποκικευςθ εν αναμονι περαιτζρω εργαςιϊν διαχείριςθσ, τθν επεξεργαςία και τθν τελικι διάκεςι τουσ. 
Οι τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ που κα κατατεκοφν, κα πρζπει να αφοροφν ενιαία όλεσ τισ 
ανωτζρω εργαςίεσ. 
Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα πρζπει να δοκοφν ανά κιλό αποβλιτων (για ςτερεά και υγρά). Η τιμι 
αυτι αφορά μικτό βάροσ αποβλιτων, με ςυνυπολογιςμό και τθσ ςυςκευαςίασ-περιζκτθ. 
Η ανάκεςθ, δεν αποκλείει τθ ςυνεργαςία εταιρειϊν  για τθν ολοκλιρωςθ  του ζργου,  με ενιαία  και από 
κοινοφ προςφορά για το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΑΕΑ από τισ ΤΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αλλά και για τθ 
διαχείριςθ/τελικι διάκεςθ τουσ.   
Προχπόκεςθ για τθν αποδοχι τθσ προςφοράσ αποτελεί θ προςκόμιςθ εκατζρωκεν των μελϊν:   
1. ζγγραφων δθλϊςεων αποδοχισ τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ, 
2. κατάκεςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν  και  
3. τιρθςθ των ςχετικϊν  τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
 
Αναλυτικι κατάςταςθ ποςοτιτων αποβλιτων κατ' ζτοσ ανά Τγειονομικι Μονάδα,  ςε κιλά, κακϊσ και 
ςυχνότθτα αποκομιδισ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Τγειονομικι Μονάδα Ετιςια ποςότθτα  
ςε Kg 

υχνότθτα αποκομιδισ ΑΕΑ 

ΓΝΘ “Γεννθματάσ” 2258 1 φορά κάκε 3 μινεσ 

ΓΝΘ “Άγιοσ Δθμιτριοσ” 871 1 φορά κάκε 2 μινεσ  

 
Να προςκομιςτεί από τθν ανάδοχο εταιρεία διαχείριςθσ των ΑΕΑ υπεφκυνθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
παρακάτω ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ, ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ:  

 ΚΤΑ 146163/2012 (ΦΕΚ τ. Βϋ 1537/8.5.2012) «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ αποβλιτων 
υγειονομικϊν μονάδων»  

 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ τ.Αϋ 160/16.10.86) «Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ» όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν. 3010/02 το Ν. 4014/2011 και το Ν. 4042/2012.  

 ΚΤΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ τ.Βϋ 383/28.3.06) «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ 
επικίνδυνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 91/689/ΕΟΚ «για τα 
επικίνδυνα απόβλθτα» του ςυμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991.Αντικατάςταςθ τθσ υπϋαρικμ. 
19396/1545/1997 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ επικινδφνων 
αποβλιτων»(Β604).  

 ΚΤΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ τ. Βϋ 791/30.6.2006)»Ζγκριςθ Γενικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 
για τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων ςφμφωνα με το άρκρο 5 (παρ. Β) τθσ υπ’ αρικμ. 



 

 
13588/725 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ 
επικινδφνων αποβλιτων κλπ» (Βϋ 383) και ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 (παρ. 1) 
τθσ οδθγίασ 91/156/ΕΚ του υμβουλίου τθσ 18θσ Μαρτίου 1991»  

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 14θσ 
Ιουνίου 2006 για τισ μεταφορζσ αποβλιτων.  

 Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ τ. Αϋ 58/15.4.94) «Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ τθσ Βαςιλείασ για τον ζλεγχο των 
διαςυνοριακϊν κινιςεων επικινδφνων αποβλιτων και τθσ επεξεργαςίασ τουσ»  

 Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Αποβλιτων (Ε.Κ.Α.) ςφμφωνα με το Παράρτθμα τθσ απόφαςθσ 
2000/532/ΕΚ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τισ Αποφάςεισ 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 
2001/573/ΕΚ τθσ Επιτροπισ Ε.Κ.  

 ΚΤΑ 22912/1117 (ΦΕΚ τ. Β’ 759/6.6.2005) «Μζτρα και όροι για τθ πρόλθψθ και τον περιοριςμό τθσ 
ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ των αποβλιτων»  

 ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΕΚ τ. Β’ 287/2.3.2007) «Ζγκριςθ Εκνικοφ χεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Επικίνδυνων 
Αποβλιτων (ΕΔΕΑ), ςφμφωνα με το άρκρο 5 (παρ.Α) τθσ υπ’ αρικμ. 13588/725 κοινι υπουργικι 
απόφαςθ «Μζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων κλπ»(Β’ 383) 
και ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 (παρ. 1) τθσ υπ’ αρικμ. 91/156/ΕΚ οδθγίασ του 
υμβουλίου τθσ 18θσ Μαρτίου 1991.Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 13588/725/2006 κοινι υπουργικι 
απόφαςθ «Μζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων ...κλπ»(Β’ 383) 
και τθσ υπ’ αρικμ. 24944/1159/2006 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Ζγκριςθ Γενικϊν Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν για τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων...κλπ»(Β’ 791).  

 ΚΤΑ 19403/1388/08 (ΦΕΚ τ. Β’ 781/2.5.2008) «Σροποποίθςθ του π.δ. 104/1999 (Α’ 113) ςε 
ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2003/28/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Απριλίου 2003, τθσ 
Οδθγίασ 2004/111/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ Δεκεμβρίου 2004 και τθσ Οδθγίασ 2006/89/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ τθσ 3θσ Νοεμβρίου 2006 για τθν τζταρτθ, Πζμπτθ και ζκτθ προςαρμογι αντίςτοιχα, ςτθν 
τεχνικι πρόοδο τθσ Οδθγίασ 94/55/ΕΚ του υμβουλίου για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των 
κρατϊν μελϊν ςχετικά με τισ οδικζσ μεταφορζσ επικινδφνων εμπορευμάτων»  

 Εγκφκλιοσ υπ. Αρικμ. Πρωτ. 29960/3800/15.6.2012 ΤΠΕΚΑ Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ ΑΤΜ.  
 ΤΑ 52167/4683/20.1.2012 περί εςωτερικϊν μεταφορϊν επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΑΕΑ 
Για τθ μεταφορά των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΑΕΑ) απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά 
του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και τα απαιτοφμενα εκ τθσ ςχετικισ  ιςχφουςασ νομοκεςίασ 
δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ μεταφοράσ των ΑΕΑ που κα υποβάλλει 
προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ Εταιρειϊν: 
α) Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι - μεταφορά Άλλων Επικίνδυνων Απόβλθτων  (ΑΕΑ) ςε ιςχφ, που να 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά τισ περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των οποίων κα εκτελεςτεί το ζργο. Η  
άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 146163/2012. 
β) ε περίπτωςθ διαςυνοριακισ μεταφοράσ των ΑΕΑ εφαρμόηονται τα  αναφερόμενα ςτο  κεφάλαιο 1, παρ. 
1.3 τθσ κοινισ υπουργικισ  απόφαςθσ 24944/1159/2006, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και απαιτείται να 
υποβλθκεί θ ςχετικι ςυγκατάκεςθ του ΤΠΕΚΑ για διαςυνοριακι μεταφορά. 
γ) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του νομίμου 
κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ  ΑΕΑ ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι δζχεται να εκτελζςει το ζργο τθσ 
μεταφοράσ των ΑΕΑ που παράγονται από όλεσ τισ Τγειονομικζσ Μονάδεσ που ανικουν ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι  και ότι διακζτει το απαιτοφμενο εκπαιδευμζνο προςωπικό για να εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ 
των ΑΕΑ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΤΑ 146163/1537/2012. 
δ) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του νομίμου 
κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΑΕΑ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι όλα τα οχιματα μεταφοράσ που κα 
διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ που ορίηει θ νομοκεςία και κα διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ ADR, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Προεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 όπωσ τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ 
Τπουργικισ Απόφαςθσ 19403/1388/08/2008 και ιςχφει, εφόςον απαιτείται . Επίςθσ να δθλϊνεται ότι όλοι 
οι οδθγοί που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι 
κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν και ότι 
κάκε ςχετικι παρζκκλιςθ κα βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. Αν για τα παραγόμενα είδθ ΑΕΑ δεν 
απαιτείται πιςτοποίθςθ των οχθμάτων μεταφοράσ τουσ κατά ADR, να κατατεκεί ςχετικι γραπτι 
τεκμθρίωςθ. Να καταγραφοφν αναλυτικά και ςυγκεκριμζνα, οι οδθγοί και τα οχιματα που κα 



 

 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςε κάκε ΤΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να υποβλθκοφν οι 
πιςτοποιιςεισ ADR για τουσ ςυγκεκριμζνουσ οδθγοφσ και τα ςυγκεκριμζνα οχιματα. Επίςθσ, να δεςμευτεί 
ο ανάδοχοσ ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ άλλων οδθγϊν ι/και άλλων οχθμάτων για οποιοδιποτε λόγο, κα 
παράςχει τισ πρόςκετεσ πιςτοποιιςεισ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 
ε) Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ/διάκεςθσ των ΑΕΑ,  ότι 
δζχεται προσ επεξεργαςία τα ΑΕΑ των Τγειονομικϊν Μονάδων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν 
αδειοδοτθμζνθ εταιρεία μεταφοράσ τουσ. 
ςτ) Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΑΕΑ ςε ιςχφ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.γ)2. Σου άρκρου 57 του Ν.4042/2012. το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο να 
προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ που καλφπτονται, τα χαρακτθριςτικά επικινδυνότθτασ των προσ 
διαχείριςθ αποβλιτων και το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Επίςθσ, να αναγράφεται ότι θ κάλυψθ 
αφορά ςε ηθμίεσ προσ τρίτουσ και τθν επαναφορά του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε 
περίπτωςθ ηθμίασ. ε περίπτωςθ που εκτελείται και διαςυνοριακι μεταφορά των ΑΕΑ, το αςφαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο να προβλζπει και τθν περίπτωςθ αυτι, με ανάλογθ αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφάλιςθσ. 
η) φμβαςθ του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΑΕΑ με πιςτοποιθμζνο φμβουλο Αςφαλείασ για 
τθν Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑΜΕΕ) ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΕΚ 
1350/B'). 
θ) Άδεια κυκλοφορίασ των φορτθγϊν ΙΧ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν ΤΑ 11383/840/2007 
«Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ φορτθγϊν ιδιωτικισ χριςθσ ςε κατόχουσ άδειασ ςυλλογισ-μεταφοράσ 
επικίνδυνων αποβλιτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΤΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 
(ΦΕΚ Βϋ 948). Σα  οχιματα  αυτά  κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.4.2 του παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΤΑ 146163/1537/2012. Να καταγραφοφν αναλυτικά και 
ςυγκεκριμζνα, τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςε κάκε ΤΜ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και να υποβλθκοφν οι άδειεσ κυκλοφορίασ για τα ςυγκεκριμζνα οχιματα. Επίςθσ, να 
δεςμευτεί ο ανάδοχοσ ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ άλλων οχθμάτων για οποιοδιποτε λόγο, κα παράςχει τισ 
πρόςκετεσ άδειεσ κυκλοφορίασ ςυμπλθρωματικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 
κ) Πιςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR (αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν), των 
οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και το αποδεικτικό για τθ ςχζςθ των 
οδθγϊν με τθν εταιρεία (αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου).  
ι) Όλα τα ανωτζρω ζγγραφα να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΤΑ 146163/1537/2012 και τα 
παρατιματα τθσ κακϊσ και ςε κάκε άλλθ διάταξθ για τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων, όπωσ ιςχφουν 
ςιμερα. 
ια) Οι περιζκτεσ για τθ ςυλλογι και προςωρινι αποκικευςθ των ΑΕΑ εντόσ ΤΜ (βαρζλια, μπιτόνια, κυτία 
hospital box κλπ) κα προςφζρονται δωρεάν από τον ανάδοχο ςε κάκε ΤΜ ςτθν κατάλλθλθ ποςότθτα. Οι 
περιζκτεσ αυτοί κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν ΚΤΑ 146163/1537/2012, 
ςτο Παράρτθμα Ι, ςτισ παραγράφουσ 1.1.2.2 και 1.2. Να κατατεκοφν οι αντίςτοιχεσ πιςτοποιιςεισ για κάκε 
είδοσ περιζκτθ που κα παραςχεκεί. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει δωρεάν οποιοδιποτε 
άλλο υλικό απαιτθκεί για τθ ςυςκευαςία και τθ ςιμανςθ των αποβλιτων εν όψει τθσ μεταφοράσ τουσ 
εκτόσ ΤΜ. 
ιβ) χζδιο διαχείριςθσ ζκτακτων καταςτάςεων το οποίο κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων εντόσ 
και εκτόσ των υγειονομικϊν μονάδων όπωσ και κατά τθν διάρκεια τθσ μεταφοράσ των επικίνδυνων 
απορριμμάτων προσ τελικι επεξεργαςία (διαρροζσ υλικϊν ςτο περιβάλλον, ατυχιματα προςωπικοφ, κ.λπ.). 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΑΕΑ 
1. Σα προσ μεταφορά ΑΕΑ, κα ςυςκευάηονται  ςτουσ κατάλλθλουσ πιςτοποιθμζνουσ περιζκτεσ και κα 
απομακρφνονται από το Νοςοκομείο με τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ με ευκφνθ του αναδόχου μεταφορζα.    
2. Για τθ ςυςκευαςία των ΑΕΑ κα εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου που 
ιςχφουν για τα επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ εξισ απαιτιςεισ: τθσ Ευρωπαϊκισ 
υμφωνίασ για τισ Οδικζσ μεταφορζσ  (Accord European relative au transport international des 
merchandises Dangereuses par Route  –ADR),  του Διεκνοφσ Κϊδικα Θαλαςςίων Μεταφορϊν (International 
Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του  Κανονιςμοφ για τισ 
διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ 
Αερομεταφορϊν (International Air Transport Association- IATA) και του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Πολιτικισ 
Αεροπορίασ (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράσ και όπου 
απαιτείται. Προχπόκεςθ τθσ αςφαλοφσ ςυςκευαςίασ αποτελεί θ ταξινόμθςθ των αποβλιτων ωσ προσ τθν 



 

 
επικινδυνότθτά τουσ, και κλάςθ και αρικμό UN. Οι ςυςκευαςίεσ κα φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ του 
επικίνδυνου για τθν εφκολθ αναγνϊριςθ τθσ επικινδυνότθτάσ  τουσ.  
3. ε  περίπτωςθ  ςυνδυαςμζνθσ  μεταφοράσ (π.χ.  όταν μζροσ τθσ μεταφοράσ εκτελείται οδικϊσ και μζροσ 
αυτισ  δια καλάςςθσ),  τα  απόβλθτα κα πρζπει να μεταφζρονται με τρόπο ϊςτε να  ακολουκείται το 
ςφνολο των απαιτιςεων που αφοροφν  τα  επιμζρουσ  τμιματα  τθσ μεταφοράσ. 
4. Η παραλαβι των ΑΕΑ κα γίνεται πάντα από Δευτζρα-Παραςκευι ςε πρωινό ωράριο και δε κα 
πραγματοποιείται ςτισ επίςθμεσ αργίεσ του κράτουσ.  
5. Η τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται μετά από κάκε παραλαβι αποβλιτων. Θα εκδίδεται από τον 
ανάδοχο αναλυτικι κατάςταςθ με τισ κατθγορίεσ και τισ ποςότθτεσ αποβλιτων που παραλιφκθκαν από 
κάκε ΤΜ και κα εκδίδεται το αντίςτοιχο τιμολόγιο. 
6. Ο ανάδοχοσ κα ηυγίηει και κα καταγράφει τθν ποςότθτα των ΑΕΑ, παρουςία αρμόδιασ Επιτροπισ τθσ ΤΜ. 
Η παραλαβι των αποβλιτων κα γίνεται από ςυγκεκριμζνο χϊρο εντόσ του οποίου αποκθκεφονται 
προςωρινά και θ ηφγιςι τουσ κα πραγματοποιείται  ςε διακριβωμζνο φορθτό θλεκτρονικό ηυγό που 
υποχρεοφται να προςκομίηει ο ανάδοχοσ ςε κάκε παραλαβι αποβλιτων, παρουςία των εντεταλμζνων 
υπαλλιλων τθσ ΤΜ και εκεί κα εκδίδεται και το τελικό ηυγολόγιο. Κατά τθν παραλαβι τουσ από τθν 
ανάδοχο εταιρεία, τα ΑΕΑ κα βρίςκονται ςυγκεντρωμζνα ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο τθσ ΤΜ, 
προςβάςιμο για φορτθγό όχθμα. Σα νοςοκομεία διατθροφν το δικαίωμα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα να 
προβαίνουν ςε ζλεγχο των ηυγϊν από επίςθμο κρατικό φορζα. Σο πικανό κόςτοσ που κα προκφψει κα 
επιβαρφνει τον ανάδοχο. 
7. φμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 146163/1537/2012 για τα ΑΕΑ που μεταφζρονται και 
επεξεργάηονται εκτόσ ΤΜ πρζπει να ςυμπλθρϊνεται το επίςθμο ζντυπο αναγνϊριςθσ με βάςθ το 
υπόδειγμα του παραρτιματοσ τθσ ΚΤΑ146163/1537/2012. Σο ζντυπο αυτό κα ςυνοδεφει τα απόβλθτα ςε 
κάκε εργαςία ςυλλογισ και μεταφοράσ τουσ εντόσ του εκνικοφ χϊρου και θ μορφι του κα είναι αυτι που 
παρουςιάηεται ςτθν παρ. 6.2 του Παραρτιματοσ Ι. Η ζκδοςθ του εντφπου αυτοφ, χωριςτά για κάκε ΤΜ, κα 
γίνεται με ζξοδα του αναδόχου. Μετά από κάκε παραλαβι, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζφει ςε 
κάκε ΤΜ τα αντίτυπα, με ςυμπλθρωμζνο το πεδίο που αφορά τθν παραλαβι των αποβλιτων από τθ 
μονάδα επεξεργαςίασ τουσ.  
8. ε περίπτωςθ μεταφοράσ των ΑΕΑ ςε ςτακμό μεταφόρτωςθσ (που πλθροί τισ οριςκείςεσ από τθν ΚΤΑ 
24944/1159/2006 προδιαγραφζσ), ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκδϊςει και να αποςτείλει ςτθν ΤΜ 
βεβαίωςθ για τθν αποκικευςθ των ΑΕΑ εν αναμονι περαιτζρω εργαςιϊν διαχείριςθσ ι ζναρξθσ 
διαδικαςίασ μεταφοράσ ςτο εξωτερικό. 
9. ε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ τθσ αναδόχου εταιρείασ, με αδειοδοτθμζνθ εταιρεία που εδράηει ςτο 
εξωτερικό, για τθν τελικι διάκεςθ των ΑΕΑ,  θ τελευταία υποχρεοφται να εκδϊςει το αντίςτοιχο 
πιςτοποιθτικό οριςτικισ διάκεςθσ/τελικισ καταςτροφισ των αποβλιτων (Certificate of Disposal), 
αναγνωριςμζνο από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ και αλλοδαπζσ αρχζσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ.  
10. Σο  προςωπικό  τθσ αναδόχου εταιρείασ ςυλλογισ-μεταφοράσ των ΑΕΑ,  που  κα  χειρίηεται τα  
απόβλθτα,  κα  φζρει  ειδικι  προςτατευτικι ζνδυςθ και μάςκα, ανάλογθ των ςυλλεγόμενων αποβλιτων, 
που κα παρζχεται από τον ανάδοχο με δικι του οικονομικι επιβάρυνςθ.  Κάκε παράλειψθ τζτοιου είδουσ 
που εκκζτει το προςωπικό του αναδόχου ςε κίνδυνο, βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 
11. Ο μεταφορζασ υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθν ΤΜ ςε περίπτωςθ διαςποράσ των ΑΕΑ κατά τθ 
ςυλλογι ι μεταφορά τουσ. Ακολοφκωσ υποχρεοφται εντόσ 24 ωρϊν να ειδοποιιςει τισ Τπθρεςίεσ 
Περιβάλλοντοσ και Τγείασ τθσ οικείασ Περιφζρειασ περιγράφοντασ το ςυμβάν, τισ ςυνκικεσ που οδιγθςαν 
ςτθν αςτοχία, τισ τυχόν περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τθν τυχόν επιβάρυνςθ ςτθν υγεία φυςικϊν 
προςϊπων, τθ μζκοδο κακαριςμοφ τθσ περιοχισ και τον τρόπο επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ των 
αποβλιτων που διαςκορπίςτθκαν. 
12. Η ανάδοχοσ εταιρεία μεταφοράσ οφείλει να προςκομίςει ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε περίπτωςθ 
διαςποράσ του μεταφερόμενου φορτίου. Για το ςκοπό αυτό πρζπει να διακζτει επαρκι εξοπλιςμό 
κακαριςμοφ και απολφμανςθσ που κα περιγράφεται ςτο αναλυτικό ςχζδιο που ζχει ιδθ υποβλθκεί ςτθν 
αδειοδοτοφςα αρχι. 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΕΑ 
Για τθν επεξεργαςία των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΑΕΑ) εκτόσ τθσ αποτζφρωςθσ, απαιτοφνται να 
υποβλθκοφν με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά και αφοροφν 
τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ΑΕΑ, που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι 
ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με 
πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ ΑΕΑ. 



 

 
1. Απόφαςθ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ι Πρότυπεσ Περιβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ (ΠΠΔ), ςε 
ιςχφ. ε περίπτωςθ φπαρξθσ κφριασ εγκατάςταςθσ και ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ των ΑΕΑ, να υποβλθκοφν 
ΑΕΠΟ και για τισ δφο. 
2. Αδεια λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ, ςε ιςχφ. ε περίπτωςθ φπαρξθσ κφριασ 
εγκατάςταςθσ και ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ των ΑΕΑ, να υποβλθκοφν άδειεσ λειτουργίασ και για τισ δφο. 
3. Τπεφκυνθ διλωςθ όπου να δθλϊνεται ότι ο ανάδοχοσ κα επιλθφκεί τθσ διαχείριςθσ του τελικοφ 
προϊόντοσ, ότι με δικι του ευκφνθ κα μεταφζρει το τελικό προϊόν ςε χϊρο όπου κα επιτρζπεται θ διάκεςθ 
του και ότι ςε κάκε περίπτωςθ, θ μεταφορά και θ τελικι διάκεςθ κα γίνεται βάςει τθσ ΚΤΑ 
146163/1537/2012 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
4. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του φορζα λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ ΑΕΑ ςε ιςχφ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.γ)2. Σου άρκρου 57 του Ν.4042/2012. το αςφαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο να προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ που καλφπτονται, τα χαρακτθριςτικά 
επικινδυνότθτασ των προσ διαχείριςθ αποβλιτων και το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Επίςθσ, να 
αναγράφεται ότι θ κάλυψθ αφορά ςε ηθμίεσ προσ τρίτουσ και τθν επαναφορά του περιβάλλοντοσ ςτθν 
πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ.  
5. Να υποβλθκοφν ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςτελζχωςθ τθσ εγκατάςταςθσ με το αναγκαίο και εξειδικευμζνο 
επιςτθμονικό, διοικθτικό, τεχνικό, βοθκθτικό  προςωπικό, ϊςτε να λειτουργεί με τουσ πλζον ςφγχρονουσ 
κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ. τισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ κα πρζπει να διαφυλάςςεται θ 
υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων  ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ςχετικι εκνικι και κοινοτικι 
νομοκεςία. Σο ςφνολο του προςωπικοφ τθσ μονάδασ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα ειδικευμζνο, 
εκπαιδευμζνο και νομίμωσ αςφαλιςμζνο. 
6. Αν για τθν τελικι διάκεςθ των ΑΕΑ υπάρχει ςυνεργαςία με ανάλογθ αδειοδοτθμζνθ εταιρεία του 
εξωτερικοφ, να προςκομιςτοφν δικαιολογθτικά που να πιςτοποιοφν τθν αποδοχι ςυνεργαςίασ τθσ 
εταιρείασ αυτισ με τθν ανάδοχο εταιρεία τθσ θμεδαπισ και βζβαια να προςκομιςτεί θ ςχετικι άδεια 
λειτουργίασ τθσ αλλοδαπισ εταιρείασ. Όλα αυτά τα δικαιολογθτικά να προςκομιςτοφν ςτθν πρωτότυπθ 
ξενόγλωςςθ ζκδοςθ αλλά και ςε επικυρωμζνθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά.Είναι επικυμθτι θ κατά ISO ι TUV 
πιςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ. 
7. Με βάςθ τον προαναφερόμενο κατάλογο παραγόμενων ΑΕΑ των Τγειονομικϊν Μονάδων, να 
προςκομιςτεί πλθροφόρθςθ για τον προτεινόμενο τρόπο διαχείριςθσ/επεξεργαςίασ/διάκεςθσ ανά είδοσ 
και τθν καταλλθλότθτά του για το εκάςτοτε είδοσ ΑΕΑ. 
Για επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά του 
ςυμμετζχοντα, οι κάτωκι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ 
επεξεργαςίασ των ΑΕΑ, που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ 
εταιρειϊν ι εταιρία ςυλλογισ – μεταφοράσ που διακζτει ςφμβαςθ με πιςτοποιθμζνθ εταιρία επεξεργαςίασ 
ΑΕΑ. 
1) Απόφαςθ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ι Πρότυπεσ Περιβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ (ΠΠΔ), ςε 
ιςχφ. 
2) Άδεια λειτουργίασ τθσ ςτακερισ μονάδασ αποτζφρωςθσ, ςε ιςχφ. 
3) Βεβαίωςθ αποδοχισ επικίνδυνων αποβλιτων των Τγειονομικϊν Μονάδων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
4) Ο Φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ με αποτζφρωςθ κα πρζπει να διακζτει 
Αςφαλιςτιριο υμβόλαιο ςε ιςχφ, κατάλλθλθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ προσ τρίτουσ και επαναφοράσ του 
περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμίασ. 
Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία προσ απόδειξθ εκπλιρωςθσ των όρων αποδοχισ των διαγωνιηομζνων 
(απαράβατοι όροι), πρζπει να περιλθφκούν ςτο φάκελο Τεχνικισ Προςφοράσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ 
το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο  
Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  
Αρικμόσ Δελτίου  
Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  
Οδό

σ 
 

Αρικ
: 

 ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου 
(Fax):  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου 

(Εmail): 
 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ 
παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ 
προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

2)  υμμετζχω ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό του Γ.Ν. ………………………… για τθν προμικεια 
…………………………………. 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν 

παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 

2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 

ι ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ 
ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία 
βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 

75 του Ν.4412/2016. 

8)  Πλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 
75 του Ν.4412/2016 

9)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
του άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 
του ιδίου Νόμου, ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
Ημερομθνία:  

  
 Ο/Η Δθλ……… 



 

 
 
 
 

 (Τπογραφι) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 

(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με 

ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. 
Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον 
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ 
μζχρι 10 ετϊν. 

(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται 
από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  

 
 

Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 

όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ 
τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 


