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

              
        Θεςςαλονίκθ 28-09-2020  

                                               Αρικμ.πρωτ.:  13178 
   ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
   ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΡΟΣ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΡΛΗ.: Βόηιου Αλεξάνδρα   
ΤΗΛ :    2313 308154 – 2310 207475 
ΦΑΞ:    2310 207426 

      e-mail: promitheies@gennimatas-thess.gr  
 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
ΘΔΜΑ :   Ζρευνα ςτθν αγορά για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιών αποκομιδισ, μεταφοράσ και 

διάκεςθσ νοςοκομειακών αποβλιτων προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 24.800,00€ με το 
ΦΠΑ , CPV: 90524400-1, μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ, προκειμζνου να καλυφκοφν οι 
ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»  (οργανικι μονάδα «Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» & οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»)              

                      
                 
ΣΧΕΤ.:      
 

1. Ο Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) Άρκρα 116 και 
118. 

2. Τα υπϋαρικμ. 12468/15-09-20 & 11939/15-09-20 αιτιματα των τμθμάτων λοιμϊξεων του Γ.Ν.Θ. 
 « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ», (οργανικι μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & οργανικι 
μονάδα «Ο 
 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ»)   

3. Τισ με αρικμ. πρωτ. 12612/15-09-20 ΑΔΑ: 6ΙΦ46904Κ-7Γ4 (οργανικι μονάδα ζδρασ «Γ.     
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»), 12005/16-09-20 ΑΔΑ: ΨΨΚΘ4690Β1-0ΡΜ (οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ      
ΔΗΜΗΤΙΟΣ») αναλιψεισ υποχρζωςθσ και δζςμευςθσ πίςτωςθσ. 

4. Τθν υπϋ αρικμ. 6θ /Θζμα 5ο/18-09-20 ΑΔΑ: 65B346904Κ-ΘΒΔ Τακτικι Συνεδρίαςθ του ΔΣ του 
Νοςοκομείου Γ.Ν.Θ. « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ»  περί ζγκριςθσ διενζργειασ ζρευνασ 
ςτθν αγορά  που αναφζρεται ςτο  κζμα. 

 
   Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια υποβολισ, 
είτε ταχυδρομικϊσ), απαραίτθτα μζχρι και τθ Παραςκευι, 02/10/20, ζωσ  11:00πμ ςτο  Γραφείο  
Προμθκειών  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ Ζδρασ  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»  του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο 
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Εκνικισ Αμφνθσ 41, 1οσ όροφοσ κτίριο Διοίκθςθσ, τ.κ. 54635. Η αποςφράγιςθ 
και αξιολόγθςθ των προςφορών κα γίνει τθν ίδια θμζρα 02/10/20 και ώρα 13:00μμ, ςτο γραφείο 
Προμθκειών  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ Ζδρασ  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», από τθν αρμόδια Επιτροπι. 
Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Να κατατεκεί τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο αντίτυπα (ΡΩΤΟΤΥΡΟ – ΑΝΤΙΓΑΦΟ). 
τθν τεχνικι προςφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι ζλαβαν γνώςθ των όρων τθσ ζρευνασ 
ςτθν αγορά, τουσ οποίουσ αποδζχονται ρθτά και ανεπιφφλακτα με τθν κατάκεςθ ανάλογθσ Τπεφκυνθσ 
Διλωςθσ.  
τθν τεχνικι προςφορά να κατατεκεί θ υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄. 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ  Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν), 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.  
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον τριακόςια εξιντα πζντε (365) θμζρεσ. 
3.Η ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφςει μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ 
 
 
Αναλυτικά  θ  Δαπάνθ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ  «Ο ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ»  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ  

«Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΕΑΑΜ  7.250,00€ 16.300,00€ 
 

23.550,00 € 

2 ΜΕΑ 300,00€ 950,00€ 
 

1.250,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» & 
«Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΜΕ ΦΠΑ 

7.550,00€ 17.250,00€ 24.800,00 € 

 
 
4. Η εταιρεία υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
5. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ  υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 
6. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςφγκριςθσ μεταξφ 
τεχνικά αποδεκτών ειδών.  
 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 
Νοςοκομείου. 
Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.Σ., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 
(Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το 
Νόμο κυρϊςεισ. 
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7.Εφόςον θ προμικεια του είδουσ παρακολουκείται  από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-
2010) τθσ Ε.Ρ.Υ., καλείςτε να προςκομίςετε Υπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  των ειδϊν ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Η υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι προςφορά 
ανϊτερθ τθσ τιμισ που κα αναφζρεται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω υπθρεςία δεν 
παρακολουκείται από το Παρατθρθτιριο Σιμών, απλώσ κα αναφζρεται ςτθν Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Η ζρευνα ςτθν αγορά κα διενεργθκεί ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και 6θ /Θζμα 5ο/18-09-20 ΑΔΑ: 65B346904Κ-ΘΒΔ απόφαςθ Τακτικισ 
Συνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΙΟΣ»  (οργανικι μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ»)             .  
 
 
 
 Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του οργάνου:  ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄. 

 

                                                      
 
 
 
 
 
                                                     O ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ.   
                                      «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ -  Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
 
 
                                                      Δρ  ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.epromy.gr/
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Α΄  

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΗ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
Οι προςφερόμενεσ από τουσ προμθκευτζσ τιμζσ κα δοκοφν υποχρεωτικά ςε ευρϊ. Κάκε 

οικονομικι προςφορά υποχρεωτικά κα δοκεί ςε τιμι ανά χιλιόγραμμο (€/kg) ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 

(πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ), επί ποινι αποκλειςμοφ.  

Στθν τιμι να περιλαμβάνεται το κόςτοσ διάκεςθσ των απαραίτθτων υλικϊν δευτερογενοφσ 

ςυςκευαςίασ για τθν οδικι μεταφορά των αποβλιτων εκτόσ των Υγειονομικϊν Μονάδων  (π.χ. 

χαρτοκιβωτίων τφπου HOSPITAL BOX). 

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι κρατιςεισ, αλλά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΡΑ. 

Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ υποψθφίουσ, ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 

τεκμθρίωςθ του κανονικοφ ι μθ, των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι, υποχρεοφνται να 

παρζχουν αυτά. 

Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν μεταβάλλονται κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ορίηεται 

ςε τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμζρεσ. 

Η πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται ςε δόςεισ ςφμφωνα με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν όπωσ 

αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου. 

Η πλθρωμι κα γίνεται με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των τιμολογίων παροχισ 

υπθρεςιϊν και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων 

οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του Αναδόχου. 

Οι προςφορζσ κα ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τουσ αναρτθμζνουσ πίνακεσ ςτο Παρατθρθτιριο 

Σιμών τθσ ΕΠΤ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφει ο Ν. 4412/2016 και οι λοιπζσ περί προμθκειϊν ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Για τθ διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων (ΕΑΥΜ) δθλαδι τθ 

ςυλλογι, μεταφορά, αποκικευςθ, επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ τουσ, κα πρζπει να ιςχφουν τα 

μζτρα και οι όροι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

Για τθ μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτόσ Υ.Μ. εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο κεφάλαιο 1 παρ.12 τθσ 

κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 24944/1159/2006 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

Για τθν επεξεργαςία των ΕΑΑΜ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο κεφ. 4 και ςτο υποπαράρτθμα Ι τθσ 

κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 24944/1159/2006,όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

Ειδικότερα για τα ΕΑΑΜ, οι βαςικζσ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ των αποβλιτων 

χωρίηονται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: Τεχνολογίεσ Αποτζφρωςθσ και Τεχνολογίεσ Αποςτείρωςθσ 

Τα ΕΑΑΜ,ΜΕΑ μποροφν γενικά να υπόκεινται ςε επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ ενϊ 

οι μζκοδοι αποςτείρωςθσ μποροφν να εφαρμόηονται για τθν επεξεργαςία μόνο τα ΕΑΑΜ.  
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Η επεξεργαςία των ΕΑΥΜ κα γίνεται από αδειοδοτθμζνθ μονάδα επεξεργαςίασ (αποςτείρωςθ ι 

αποτζφρωςθ) που διακζτει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ από τθ νομοκεςία άδειεσ και προχποκζςεισ. 

Κατά τθ ςυλλογι και μεταφορά τουσ εκτόσ ΥΜ, τα ΕΑΑΜ πρζπει να ςυνοδεφονται από ζγγραφο 

ζντυπο αναγνϊριςθσ όπωσ αναφζρεται ςτθν ΚΥΑ 146163/2012(ΦΕΚ Β'1537/8-5-2012) 

Για τισ οδικζσ μεταφορζσ των ΕΑΑΜ εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν ADR. O οδθγόσ που εκτελεί 

τθ μεταφορά πρζπει να είναι κάτοχοσ του ιςχφοντοσ πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

ADR αντίςτοιχου των μεταφερόμενων υλικϊν. Σε περίπτωςθ ςυνδυαςμζνθσ μεταφοράσ (λ.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 μεταφοράσ.  

Τα οχιματα μεταφοράσ των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, πρζπει να πλθροφν τισ εξισ απαιτιςεισ: 

Να είναι εφοδιαςμζνα με άδεια κυκλοφορίασ φορτθγϊν ΙΧ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν 

ΥΑ 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 ΥΑ Α1/οικ./27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β' 948)  

Να είναι κατάλλθλα και εφοδιαςμζνα με πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ (τεχνικι- ζκκεςθ 

πραγματογνϊμονα) ADR, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 όπωσ 

τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 19403/1388 και ιςχφει, και να 

διακζτουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. 

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

ςθμείο. Να είναι κατάλλθλου μεγζκουσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Κατ' ελάχιςτον, να είναι τελείωσ 

κλειςτά, ςτεγανά, να ζχουν δυνατότθτα ψφξθσ μικρότερθ ι ίςθ των 8ο C, να μθν φζρουν 

μθχανιςμό ςυμπίεςθσ, να επιτρζπουν αςφαλι μεταφορά, να μποροφν να πλζνονται και να 

απολυμαίνονται εφκολα και να διακζτουν διευκολφνςεισ για τθν ατομικι προςταςία του οδθγοφ 

και των χειριςτϊν. 

Να διακζτουν κατάλλθλο ςφςτθμα αςφαλείασ το οποίο να εξαςφαλίηει τθ μθ Μετακίνθςθ του 

φορτίου κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ του. 

Σε περίπτωςθ χριςθσ των οχθμάτων μεταφοράσ ΕΑΑΜ,ΜΕΑ, να αποδεικνφεται ι να 

τεκμθριϊνεται ότι αυτό είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ τθσ ADR. 

Να προςκομιςκοφν όλα τα απαραίτθτα ζντυπα και παραςτατικά όπωσ ορίηονται από τον νόμο 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ΕΑΑΜ ωσ κάτωκι: 1) Διαπεριφερειακι άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ 

ΕΑΑΜ, 2) Άδεια λειτουργίασ μονάδασ αποςτείρωςθσ, 3) Απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων 

μονάδασ αποςτείρωςθσ, 4) Βεβαίωςθ αποδζκτθ από τον διαχειριςτι του αποτεφρωτιρα Άνω 

Λιοςίων για τθν αποτζφρωςθ των ΜΕΑ, 5) Άδεια ςυλλογισ - μεταφοράσ των ΕΑΑM που ζχουν 

υποςτεί τθν επεξεργαςία τθσ αποςτείρωςθσ.  

 

Η διαχείριςθ των ΕΑΑΜ να πραγματοποιείται αυςτθρά ςφμφωνα με τθ νομοκεςία. 

Να πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ των 

ΕΑΑΜ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ Δθμόςια Υγεία και θ προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει ςτο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»  (οργανικι 

μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» & οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»)  τισ απαιτοφμενεσ 

ςυςκευαςίεσ- Ρεριζκτεσ για τθ ςυλλογι των ΕΑΑΜ κακϊσ και ψυκτικοφσ καλάμουσ για τθν 
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αποκικευςθ τουσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφςει το Νοςοκομείο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

– Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» με ψυκτικό κάλαμο χωρθτικότθτασ ανάλογθσ των αναγκϊν τουσ, κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τον Υπεφκυνο του Νοςοκομείου. 

 

Η παραλαβι των ΕΑΥΜ κα γίνεται πάντα από Δευτζρα – Παραςκευι ςε πρωινό Ωράριο και 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν αρμόδια επιτροπι που κα οριςτεί, για τθν παραλαβι. Σε ζκτακτεσ 

περιπτϊςεισ και κατόπιν προθγθκείςασ ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ (ειδικό ζντυπο) μπορεί να 

απαιτθκεί ςυχνότερθ αποκομιδι των αποβλιτων. Ραραλαβι δε κα πραγματοποιείται ςτισ 

επίςθμεσ αργίεσ του κράτουσ. 

Η τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα. Θα εκδίδονται από τον ανάδοχο 

αναλυτικζσ καταςτάςεισ με τισ ποςότθτεσ που παραλιφκθκαν ςε κάκε θμερομθνία από τθν κάκε 

Μονάδα Υγείασ και κα ςυνοδεφουν το αντίςτοιχο τιμολόγιο. 

Η ηφγιςθ των ΕΑΤΜ κα γίνεται παρουςία τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο 

ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ». Ο ανάδοχοσ οφείλει να παραδίδει εκτφπωςθ του ςυνόλου των ηυγίςεων και 

κάκε μίασ ηφγιςθσ ξεχωριςτά. 

Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 146163/1537/2012 για τα ΕΑΥΜ που μεταφζρονται και 

επεξεργάηονται εκτόσ ΜΥ & ΚΥ πρζπει να ςυμπλθρϊνεται το επίςθμο  ζντυπο αναγνϊριςθσ με 

βάςθ το υπόδειγμα του παραρτιματοσ τθσ ΚΥΑ146163/1537/2012. Το ζντυπο αυτό κα ςυνοδεφει 

τα απόβλθτα ςε κάκε εργαςία ςυλλογισ και μεταφοράσ τουσ εντόσ του εκνικοφ χϊρου. 

Η ζκδοςθ του εντφπου αυτοφ, χωριςτά για κάκε ΜΥ & ΚΥ, κα γίνεται με ζξοδα του Αναδόχου. Στο 

τζλοσ κάκε μινα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζφει ςε κάκε ΜΥ & ΚΥ τα αντίτυπα, με 

ςυμπλθρωμζνο το πεδίο που αφορά τθν παραλαβι των αποβλιτων από τθ μονάδα επεξεργαςίασ 

τουσ.   

Το προςωπικό τθσ Αναδόχου εταιρείασ ςυλλογισ-μεταφοράσ των ΕΑΥΜ, που κα χειρίηεται τα 

μολυςματικά απόβλθτα, κα φζρει ειδικι προςτατευτικι ζνδυςθ, που κα παρζχεται από τον 

ανάδοχο με δικι του οικονομικι επιβάρυνςθ. Επίςθσ ο ανάδοχοσ μεταφορζασ είναι 

υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τον εμβολιαςμό του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ιδιαίτερα 

ζναντι τετάνου και θπατίτιδασ Β. Κάκε παράλειψθ τζτοιου είδουσ που εκκζτει το προςωπικό του 

Αναδόχου ςε κίνδυνο, βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

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. 

Ο μεταφορζασ υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθλεφωνικά το Νοςοκομείο Γ.Ν.Θ. «Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» ςε περίπτωςθ διαςποράσ των ΕΑΥΜ κατά τθ ςυλλογι ι 

μεταφορά τουσ. Ακολοφκωσ υποχρεοφται εντόσ 24 ωρϊν να ειδοποιιςει τισ Υπθρεςίεσ 

Ρεριβάλλοντοσ και Υγείασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ περιγράφοντασ το ςυμβάν, τισ ςυνκικεσ που 
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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. 

Για τθ μεταφορά των ΕΑΥΜ, απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα, οι 

κάτωκι άδειεσ και λοιπά δικαιολογθτικά και αφοροφν ςτον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ μεταφοράσ 

των ΕΑΥΜ που κα υποβάλλει προςφορά μόνοσ του ι ςυμμετζχων ςε Κοινοπραξία ι ζνωςθ 

Εταιρειϊν: 

α) Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι - μεταφορά επικινδφνων αποβλιτων υγειονομικϊν 

μονάδων, ςφμφωνα με το άρκρο 10, παρ. Α2 τθσ ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012, λαμβανομζνου υπόψθ 

τα αναφερόμενα του άρκρου 19 τθσ ίδιασ ΚΥΑ (πρζπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι 

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

β) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει του 

νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΥΜ ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι δζχεται να 

εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΥΜ που παράγονται από τισ Υγειονομικζσ Μονάδεσ που 

ανικουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012 και ότι 

διακζτει το απαιτοφμενο εκπαιδευμζνο προςωπικό για να εκτελζςει το ζργο τθσ μεταφοράσ των 

ΕΑΥΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012. 

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει του 

νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΥΜ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι διακζτει δφο κατ' 

ελάχιςτον οχιματα μεταφοράσ, τα οποία είναι ειδικά, τελείωσ κλειςτά, ςτεγανά, να ζχουν ψυκτικό 

κάλαμο περίπου 30 m3 με δυνατότθτα ψφξθσ <8° C, δεν φζρουν μθχανιςμό ςυμπίεςθσ, επιτρζπουν 

τθν αςφαλι μεταφορά των ΕΑΥΜ, μποροφν να πλζνονται και να απολυμαίνονται εφκολα και 

διακζτουν διευκολφνςεισ για τθν ατομικι προςταςία του οδθγοφ και των χειριςτϊν. 

δ1) Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ ότι δζχεται 

προσ επεξεργαςία τα ΕΑΑΜ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία μεταφοράσ 

ΕΑΑΜ, με ςυνθμμζνα αντίγραφα τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Ε.Ρ.Ο.) και τθσ 

άδειασ λειτουργίασ τθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ ςε ιςχφ. 

δ2) Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ΜΕΑ ότι δζχεται 

προσ επεξεργαςία τα ΜΕΑ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία μεταφοράσ 

ΜΕΑ, με ςυνθμμζνα αντίγραφα τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Ε.Ρ.Ο.) και τθσ 

άδειασ λειτουργίασ τθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ΜΕΑ ςε ιςχφ. 

ε) Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΥΜ με αςφαλιςτικι 

εταιρεία για αςφάλιςθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ και κάλυψθσ ηθμιϊν προσ τρίτουσ και το περιβάλλον 

ςε ιςχφ. 

ςτ) Σφμβαςθ του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΥΜ με πιςτοποιθμζνο Σφμβουλο 

Αςφαλείασ για τθ Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 64834/ 

5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B'). 
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η) Άδεια κυκλοφορίασ των Οχθμάτων που ςαφϊσ να αναφζρεται θ χριςθ τουσ για μεταφορά 

ΕΑΥΜ, κακϊσ και τα αναγκαία πιςτοποιθτικά ADR και ATP, ςφμφωνα με το (ΦΕΚ 948 Β/22-5-2008 

και τθν απόφαςθ με αρικμό πρωτ. Α3/28216/2567 από 21-5-2009). 

θ) Ριςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR, 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 ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου). 

Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων 

τουλάχιςτον δφο (2) οδθγϊν που φζρουν τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά κακϊσ και επαγγελματικοφ 

διπλϊματοσ οδιγθςθσ. 

κ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει τθσ 

αδειοδοτθμζνθσ εταιρείασ μεταφοράσ ΕΑΥΜ, με τθν οποία κα δεςμεφεται ότι κα παρζχει 

τουλάχιςτον δφο φορτθγά ψυγεία πιςτοποιθμζνα κατά ADR και δφο (2) οδθγοφσ πιςτοποιθμζνουσ 

κατά ADR κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΑAΜ 

Για τθν επεξεργαςία των ΕΑΑΜ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο κεφάλαιο 4 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 

146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 και ςτο Υποπαράρτθμα Ι τθσ ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει. 

Η επεξεργαςία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλλθλθ μονάδα αποςτείρωςθσ. Ο ανάδοχοσ μπορεί 

να επιλζξει τθν τεχνολογία αποςτείρωςθσ ςε ςυμμόρφωςθ με τα οριηόμενα ςτο παράρτθμα I, παρ. 

4.1.2 «Τεχνολογίεσ Αποςτείρωςθσ» τθσ ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012 «4.1.2.1 Υγρι Θερμικι 

Επεξεργαςία (Αυτόκαυςτα). Η υγρι κερμικι επεξεργαςία ςυνίςταται ςτθ χριςθ κορεςμζνου 

ατμοφ υπό πίεςθ για τθν απολφμανςθ των μολυςματικϊν αποβλιτων…. 4.1.2.2 Ακτινοβολία – 

Μικροκφματα Η μζκοδοσ τθσ αποςτείρωςθσ μζςω ακτινοβολίασ − μικροκυμάτων προχποκζτει τθ 

ςυνφπαρξθ ατμοφ. Οι ςυνκικεσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων με μικροκφματα εξαρτϊνται από τθν 

εφαρμοηόμενθ τεχνολογία…». 

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

με τισ τεχνολογίεσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Ι παρ.4.1 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, 

ΦΕΚ 1537 Β/2012 και για τθν περίπτωςθ τθσ ακτινοβολίασ-μικροκυμάτων να τεκμθριϊνεται θ 

ςυνφπαρξθ ατμοφ.  

Αποςτείρωςθ των ΕΑΑΜ 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά του τα παρακάτω: 

- Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αποςτείρωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ 

ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

- Άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ αποςτείρωςθσ.  

- Αςφάλεια αςτικισ και περιβαλλοντικισ ευκφνθσ για τθν εγκατάςταςθ αποςτείρωςθσ 

- Τεχνικά φυλλάδια τθσ εταιρείασ καταςκευισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ 

ΕΑΑΜ, πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα ι εκτυπϊςεισ από επίςθμεσ τοποκεςίεσ του 



 

 

9 

 

καταςκευαςτι ςτο διαδίκτυο, θ ακριβισ θλεκτρονικι διεφκυνςθ των οποίων πρζπει να 

δθλϊνεται ςτθν προςφορά ι να προκφπτει ςαφϊσ από τα υποβλθκζντα ςτοιχεία. Ρρζπει 

επίςθσ να είναι αυτά που χρθςιμοποιεί ο οίκοσ καταςκευισ του προϊόντοσ ςτο πλαίςιο τθσ 

πολιτικισ προϊκθςθσ των πωλιςεϊν του ςτισ αγορζσ (Ιδιωτικζσ και του Δθμοςίου) του 

ενδιαφζροντόσ του. 

- Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπου κα αναφζρονται οι 

εγκαταςτάςεισ ςτθν Ελλάδα ι ανά τον κόςμο όπου λειτουργοφν μθχανιματα με επιτυχία 

του ίδιου καταςκευαςτικοφ Οίκου. 

- Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρο 8 του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπου κα 

αναφζρεται ο εξοπλιςμόσ αποςτείρωςθσ αποβλιτων που κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και κα προκφπτει θ χϊρα καταγωγισ του εξοπλιςμοφ και θ 

αξιοπιςτία του.  

- Ζγγραφθ διλωςθ ι επιςτολι του νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου των 

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

λόγω μονάδα είναι ςφμφωνοι με το STAATT III (Ραράρτθμα Ι παρ. 4.3.1 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 

146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

- Λίςτα των υγειονομικϊν μονάδων (Δθμόςια ι Ιδιωτικά Νοςοκομεία) με τισ οποίεσ ζχει 

ςυνεργαςτεί θ μονάδα αποςτείρωςθσ με ςτόχο να εξακριβωκεί θ εμπειρία τθσ ςτον χϊρο. 

- Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ΕΑΑΜ, ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει ζγγραφα από τα 

οποία να αποδεικνφεται ότι πλθροί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00 και 12347-97 

(Ραράρτθμα Ι παρ. 4.3.1 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). Σε 

ςυμμόρφωςθ με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 9.2 του ΕΛΟΤ 12740/00, θ μζκοδοσ 

τθσ αποςτείρωςθσ που κα επιλεγεί από τον ανάδοχο κα πρζπει να  χρθςιμοποιεί ατμό.  

- Η μονάδα αποςτείρωςθσ θ οποία κα επεξεργαςτεί τα ΕΑΑΜ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ 

κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004 για τθν αποςτείρωςθ των ΕΑΑΜ και για τθ 

μεταφορά των αποςτειρωμζνων προσ τα εκάςτοτε ΧΥΤΑ. 

- Τα επεξεργαςμζνα (αποςτειρωμζνα) να τοποκετοφνται ςε ανκεκτικοφσ υποδοχείσ κίτρινου 

χρϊματοσ. Εξωτερικά των υποδοχζων αυτϊν, εμφανϊσ και με ανεξίτθλα γράμματα να 

αναγράφεται θ φράςθ «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», κακϊσ και θ ονομαςία του φυςικοφ ι 

νομικοφ προςϊπου επεξεργαςίασ, θ ονομαςία τθσ ΥΜ και θ θμερομθνία επεξεργαςίασ. Τα 

«Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», οδθγοφνται ςτον τελικό αποδζκτθ με ειδικό για το ςκοπό αυτό 

όχθμα και ξεχωριςτά από τα οικιακά απόβλθτα (Ραράρτθμα Ι παρ. 4.3.3 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. 

οικ.146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). Τα επεξεργαςμζνα ΕΑΑΜ διατίκενται ςε ΧΥΤΑ και κα 

πρζπει να ςυνοδεφονται με ςυνοδευτικό ζντυπο το οποίο κα αναφζρει όλα τα ςτοιχεία 

προζλευςθσ των φορτίων που μεταφζρονται από τον ανάδοχο ςτο φορζα υποδοχισ για 

τελικι διάκεςθ των αποςτειρωμζνων αποβλιτων (ΧΥΤΑ). 

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

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

πλθςιζςτερο ΧΥΤΑ ι ςε άλλο χϊρο όπου κα επιτρζπεται θ διάκεςι του και ότι ςε κάκε 

περίπτωςθ θ μεταφορά και θ τελικι διάκεςθ των επεξεργαςμζνων ΕΑΑΜ κα γίνεται βάςει 

τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 
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- Βεβαίωςθ τελικοφ αποδζκτθ του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδζχεται τα αποςτειρωμζνα 

απόβλθτα προσ διάκεςθ ι άδεια απόρριψθσ αποβλιτων ςτον οικείο ΧΥΤΑ. 

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

αποβλιτων που ζχουν υποςτεί τθ διαδικαςία τθσ αποςτείρωςθσ ι ςφμβαςθ με 

αδειοδοτθμζνθ εταιρία που κα εκτελζςει το ζργο αυτό. 

- Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει Βεβαίωςθ από τθν 

αρμόδια υπθρεςία ότι τα τελικϊσ αποςτειρωμζνα απορρίμματα διατίκενται ςτο οικεία 

ΧΥΤΑ ςε κίτρινουσ περιζκτεσ όπου εμφανϊσ αναγράφεται θ φράςθ «Αποςτειρωμζνα 

ΕΑΑΜ», κακϊσ και θ ονομαςία του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου επεξεργαςίασ, θ 

ονομαςία τθσ υγειονομικισ μονάδασ και θ θμερομθνία επεξεργαςίασ (Ραράρτθμα Ι παρ. 

4.3.3 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ.146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

- Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να ελζγχει τθν αποςτειρωτικι 

διαδικαςία με τθ χριςθ βιολογικϊν δεικτϊν τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ που 

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

αποδεικνφεται ότι οι δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τον ανάδοχο είναι ςφμφωνοι με τα 

πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138 (Ραράρτθμα Ι παρ. 4.3.1 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, 

ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

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

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1276−98 (Ραράρτθμα Ι, παρ. 4.3.2 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 

Β/2012). 

- Σφμφωνα με (Ραράρτθμα Ι, κεφ.4.5 τθσ ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012) τα 

εργοςτάςια επεξεργαςίασ κα πρζπει να αποδεικνφουν ότι ζχουν ςτελεχωκεί με το 

κατάλλθλο εξειδικευμζνο προςωπικό. Να κατατεκεί αναλυτικι λίςτα προςωπικοφ και 

ςυμβοφλων τθσ εταιρίασ που να αποδεικνφει ότι θ εταιρία διακζτει τισ απαραίτθτεσ 

ειδικότθτεσ. Να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα εκπαίδευςθσ των χειριςτϊν του 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ αποςτείρωςθσ από τον καταςκευαςτι του αποςτειρωτικοφ 

εξοπλιςμοφ όπου κα δθλϊνεται και κα πιςτοποιείται ότι οι χειριςτζσ των αποςτειρωτϊν 

ζχουν εκπαιδευτεί καταλλιλωσ και είναι ικανοί να χειριςτοφν αποτελεςματικά και επαρκϊσ 

τουσ αποςτειρωτζσ. 

- Οι μονάδεσ επεξεργαςίασ κα πρζπει να διακζτουν εφεδρικό μθχανολογικό εξοπλιςμό για 

τθν επεξεργαςία των ΕΑΑΜ, προκειμζνου να μθν παρεμποδίηεται θ απρόςκοπτθ 

λειτουργία τθσ διαχείριςθσ, ςε περίπτωςθ βλάβθσ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ. Να κατατεκεί θ 

άδεια λειτουργίασ προκειμζνου να αποδεικνφεται ότι είναι εγκατεςτθμζνα τουλάχιςτον 

δφο ςυςτιματα αποςτείρωςθσ. 

- Ρροσ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ ςτθν πρϊτθ εβδομάδα κάκε μινα  να προςκομίηει ςτον υπεφκυνο 

διαχείριςθσ των νοςοκομειακϊν αποβλιτων βεβαίωςθ αποςτείρωςθσ όλων των 

αποβλιτων τθσ υγειονομικι μονάδασ που ζχει επεξεργαςτεί το ςυγκεκριμζνο μινα. 
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 ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ MEA  
 

1. Η μονάδα επεξεργαςίασ να διακζτει τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και άδειεσ 

καταλλθλόλθτασ και αςφαλοφσ λειτουργίασ (όπωσ περιγράφονται ςτθν ΚΥΑ οικ. 146163/8-

5-2012 π.χ. ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων). Το προςωπικό του ανάδοχο που λειτουργεί τθ 

μονάδα επεξεργαςίασ να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο και να διακζτει 

τισ απαραίτθτεσ άδειεσ και πιςτοποιθτικά που χορθγεί το ελλθνικό κράτοσ ςτισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ. 

2. Κατά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου αποτζφρωςθσ, ο φορζασ λειτουργίασ κα πρζπει να τθρεί 

τα προβλεπόμενα μζτρα, όρουσ και περιοριςμοφσ, οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν για τθν 

πρόλθψθ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ των επικίνδυνων αποβλιτων 

ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 Β'/6-6-05) «Μζτρα και όροι για τθν 

πρόλθψθ και τον περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ των 

αποβλιτων». 

3. Η μονάδα αποτζφρωςθσ να λειτουργεί κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε θ κερμοκραςία των αερίων 

που εκλφονται κατά τθ διεργαςία να αυξάνεται, με ελεγχόμενο και ομοιογενι τρόπο και 

ακόμθ και υπό τισ δυςμενζςτερεσ ςυνκικεσ ςτουσ 850°C, μετροφμενθ ςτο εςωτερικό 

τοίχωμα ι ςε άλλο αντιπροςωπευτικό ςθμείο του καλάμου καφςθσ όπωσ ορίηεται ςτθν 

άδεια λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ για δφο τουλάχιςτον δευτερόλεπτα. Εάν 

αποτεφρϊνονται ΕΑΑΜ που περιζχουν πάνω από 1% αλογονοφχων οργανικϊν ενϊςεων, 

εκφραςμζνων ςε χλϊριο, θ κερμοκραςία πρζπει να αυξάνεται ςτουσ 1100οC επί δφο 

δευτερόλεπτα τουλάχιςτον. 

4. Η μονάδα αποτζφρωςθσ να είναι εφοδιαςμζνθ με ζνα τουλάχιςτον εφεδρικό καυςτιρα, 

που πρζπει να τίκεται αυτόματα ςε λειτουργία μόλισ θ κερμοκραςία των καυςαερίων 

πζςει κάτω από τουσ 850οC ι τουσ 1100οC κατά περίπτωςθ. Οι κερμοκραςίεσ αυτζσ κα 

πρζπει να τθροφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια των φάςεων καφςθσ και για όςο χρόνο 

υπάρχουν ακόμθ ςτο κάλαμο καφςθσ ΕΑΑΜ & ΜΕΑ μθ αποτεφρωμζνα. 

5. Η μονάδα αποτζφρωςθσ πρζπει να είναι υποχρεωτικά ςτακερι. 

6. Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει ςυγκεκριμζνο 

διάγραμμα λειτουργίασ το οποίο κα αναφζρει κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, χρόνο 

παραμονισ των δθμιουργουμζνων απαερίων ςτθν παραπάνω κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, 

αποδεκτι ςυςκευαςία, αποδεκτι περιεκτικότθτα των αποβλιτων ςε υγραςία, μζγιςτο 

φορτίο που μπορεί ανά κφκλο εργαςίασ να δεχτεί προσ επεξεργαςία ο ςυγκεκριμζνοσ 

εξοπλιςμόσ. 

7. Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει ζλεγχο και 

ςυνεχι καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ των απαερίων ςτο κάλαμο καφςθσ και μετάκαυςθσ 

του αποτεφρωτιρα. 

8. Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει θμεριςια 

καταγραφι των αποβλιτων που αποτεφρϊκθκαν. 

9. Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να πραγματοποιεί ετιςιο 

ζλεγχο των κερμομζτρων, μανομζτρων και λοιποφ καταγραφικοφ εξοπλιςμοφ. 
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10. Ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει ςχζδιο 

αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν. 

11. Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί βιβλία κακθμερινισ λειτουργίασ και ελζγχου τθσ 

εγκατάςταςθσ, με βάςθ τα οποία καταρτίηουν ετιςια ζκκεςθ. 

 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει με τθν προςφορά του τα παρακάτω:   

- Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ. 

- Άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ.  

- Αςφάλεια αςτικισ και περιβαλλοντικισ ευκφνθσ για τθν εγκατάςταςθ αποτζφρωςθσ. 

Πλα τα ανωτζρω ςτοιχεία προσ απόδειξθ εκπλιρωςθσ των όρων αποδοχισ των διαγωνιηομζνων 

(απαράβατοι όροι), πρζπει να περιλθφκοφν ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)  

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν  
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Επώλπκν  
Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ  
Σαπηόηεηαο: 

 Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  
Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Εmail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο – απνζηνιήο ηεο 
πξνζθνξάο κνπ: 

1)  Έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαδηθαζίαο 

2)  πκκεηέρσ ζηελ έξεπλα αγνξάο ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» γηα ηελ  
ανάκεςθ υπθρεςιών αποκομιδισ, μεταφοράσ και διάκεςθσ νοςοκομειακών αποβλιτων  

3)  Δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε  απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

4)  Είκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

5) Δελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 
ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο, 

6)  Δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη δελ κνπ έρεη επηβιεζεί ε 
πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από δηαγσληζκνύο, κε ακεηάθιεηε Τπνπξγηθή απόθαζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε 
ηζρύ. 

7)  Είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Επηκειεηήξην, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
75 ηνπ Ν.4412/2016. 

8)  Πιεξώ ηα θξηηήξηα επηινγήο, έηζη όπσο έρνπλ θαζνξηζηεί ζηε δηαθήξπμε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 
ηνπ Ν.4412/2016 
9) Δελ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο καο Πξάμεηο Επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβίαζε ησλ 
εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ (άξζξα 73 & 80 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

10)  Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 
ηδίνπ Νόκνπ, ζε όπνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο κνπ δεηεζνύλ. 

 
                                                                                     Ηκεξνκελία:  
  
                                                                                           Ο/Η Δει……… 
 
                                                                                           
                                                                                                      (Τπνγξαθή) 
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(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ 
απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο 
απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη 
από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  
 
 
Η ανυηέπυ ςπεύθςνη δήλυζη ςπογπάθεηαι (για ηα νομικά ππόζυπα) από ηον εκππόζυπο 
ηος οικονομικού θοπέα. Ωρ εκππόζυπορ ηος οικονομικού θοπέα, νοείηαι ο νόμιμορ 
εκππόζυπορ αςηού, όπυρ πποκύπηει από ηο ιζσύον καηαζηαηικό ή ηο ππακηικό 
εκπποζώπηζήρ ηος καηά ηο σπόνο ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ ή αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ ή ηο 
απμοδίυρ εξοςζιοδοηημένο θςζικό ππόζυπο να εκπποζυπεί ηον οικονομικό θοπέα για 
διαδικαζίερ ζύνατηρ ζςμβάζευν ή για ζςγκεκπιμένη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ. 
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