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Διαπραγμάτευση με αριθ. 2016-002/Δ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»          

 
ΣΧΕΤΙΚΑ :  Έχοντας υπόψη:

α) την υπ΄αριθμ. 69/25-1-2016 (ΑΔΑ:6ΡΑΜ46906Ι-0ΚΔ) Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου
β) ΑΔΑ ΩΛΖ446906Ι-Ξ0Ε με α/α 119 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής για την 
έγκριση    δέσμευσης   ποσού
γ) το υπ΄αριθμ. 6917/11-6-2015 Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών          
δ) το Π.Δ. 118/2007                  
ε) το 2053/25-4-2014 έγγραφο της ΕΠΥ (Θέμα 1ο/ 29/21-3-2014 της ολομέλειας της ΕΠΥ)

                   στ) τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου
 

Σας γνωρίζουμε ότι  η  Υπηρεσία μας προβαίνει  στη διαπραγμάτευση με  την  διαδικασία της συλλογής 
προσφορών  για  την   παροχή  υπηρεσιών  «ΣΥΛΛΟΓΗ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΜΙΚΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» για την  άμεση κάλυψη των αναγκών του  Νοσοκομείου, διάρκειας έξι μηνών (6 δρομολόγια) 
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  χιλίων  τριάντα  τριών  ευρώ  και  είκοσι  λεπτών  (1.033,20€) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τον όρο ότι 
η σύμβαση θα διακοπεί σε περίπτωση ολοκλήρωσης του ενιαίου διαγωνισμού που διενεργείται από το ΠΓΝ 
« ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Σχετικά με τη διαχείριση των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) του Νοσοκομείου, η ανάδοχος εταιρεία 
να  αναλαμβάνει και να προσφέρει:
ΜΕΡΟΣ Α’
Απαιτούμενες άδειες και δικαιολογητικά

1) Για τη συλλογή-μεταφορά   των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ)  , απαιτούνται να υποβληθούν με την 
προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της 
άδειας  μεταφοράς  των  μικτών  επικίνδυνων  αποβλήτων  που  θα  υποβάλλει  προσφορά  μόνος  του  ή 
συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών: 
α)  Άδεια για  συλλογή  -  μεταφορά  μικτών  επικίνδυνων  αποβλήτων  που  να  καλύπτει  όλη  τη  διαδρομή 
διακίνησης των αποβλήτων (πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια  
των οποίων θα εκτελεστεί το έργο). Η άδεια συλλογής μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί με την καινούρια 
νομοθεσία (ΚΥΑ 146163/2012) 
β) 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 ΜΕΑ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται 
να  εκτελέσει  το  έργο  της  μεταφοράς  των  μικτών  επικίνδυνων  αποβλήτων  που  παράγονται  από  την 
Υγειονομική Μονάδα που ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012 και 
ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των αμιγώς μολυσματικών 
αποβλήτων της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012. 
γ) 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 μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, στην οποία 
να δηλώνεται ότι θα παρέχει όσα φορτηγά ψυγεία απαιτούνται, πιστοποιημένα κατά ADR εφόσον απαιτείται  
και τους αντίστοιχους οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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δ) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας μικτών επικίνδυνων αποβλήτων 
ότι δέχεται προς επεξεργασία τα μικτά επικίνδυνα απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη  
εταιρεία μεταφοράς τους. 
ε) Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων που σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά Επικίνδυνων 
Αποβλήτων  από  Υγειονομικές  Μονάδες.  Τα  οχήματα  αυτά  θα  πρέπει  να  είναι  ειδικά,  τελείως  κλειστά,  
στεγανά, θα έχουν δυνατότητα ψύξης <8° C, δίχως μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά 
των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, μπορούν να πλένονται  και να απολυμαίνονται  εύκολα και διαθέτουν 
διευκολύνσεις  για  την  ατομική  προστασία  του  οδηγού  και  των  χειριστών.  Για  την  κάλυψη των αναγκών 
εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται και η προσκόμιση στοιχείων για τουλάχιστον δύο (2) οχήματα μεταφοράς 
που διαθέτει ο συμμετέχον.
στ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των 
αποβλήτων,  καθώς και  το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης 
ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η 
προσκόμιση  στοιχείων  τουλάχιστον  δύο  (2)  οδηγών  που  φέρουν  τα  ανωτέρω πιστοποιητικά  καθώς  και  
επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.
ζ)  Έγγραφα  που  να  αποδεικνύουν  την  προϋπηρεσία  (εάν  υπάρχει),  του  νομίμου  κατόχου  της  άδειας  
μεταφοράς στο αντικείμενο της μεταφοράς των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (προηγούμενες συμβάσεις 
που υλοποιήθηκαν μετά τον χρόνο έκδοσης της άδειας και υπό καθεστώς ισχύος αυτής). 
2) Για την επεξεργασία   των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων  , απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά 
του συμμετέχοντα,  οι  κάτωθι άδειες και  λοιπά δικαιολογητικά και  αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας  
επεξεργασίας των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων 
σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών: 
α) Άδεια λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας. 
β)  Έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων σύμφωνα  με  τον  Ν.  1650/1986  όπως  τροποποιήθηκε  από  τον  Ν. 
3010/2002 και τον 4014/2011 και όπως ισχύει σήμερα. 
γ) Προσόντα στελέχωσης του αναγκαίου και εξειδικευμένου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού, βοηθητικού 
προσωπικού που θα λειτουργεί  την μονάδας επεξεργασίας αποτέφρωσης, ώστε αυτή να λειτουργεί με τους 
πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και  τεχνολογίας. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο.

ΜΕΡΟΣ Β' 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Περιγραφή έργου: Συλλογή και μεταφορά μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ), από τον ψυκτικό θάλαμο 
της  Υγειονομικής  Μονάδας,  στην  σταθερή  μονάδα επεξεργασίας  ιατρικών  αποβλήτων  μολυσματικού 
χαρακτήρα και επεξεργασία τους με τη μέθοδο της αποστείρωσης. 

1. Συλλογή  

1.1. Τα διαχωρισμένα μικτά επικίνδυνα απόβλητα θα συλλέγονται χωριστά. Το υλικό των υποδοχέων θα 
είναι  ανθεκτικό  στη  διάβρωση  και  στις  μηχανικές  καταπονήσεις  και  γενικότερα  δεν  θα  πρέπει  να  έχει  
οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ’ αιτίας του οποίου μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον από τα συσκευασμένα απόβλητα. Για τη συσκευασία τους 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.  Θα  τοποθετούνται  σε  υποδοχείς  
κατάλληλου χρώματος ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει και ειδικότερα τα προς 
αποτέφρωση ΜΕΑ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος. Τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα 
θα τοποθετούνται προηγουμένως σε άκαμπτες ανθεκτικές συσκευασίες μιας χρήσεως.

1.2. Απαιτείται συχνότητα φόρτωσης μία (1) φορά το μήνα από το Νοσοκομείο. Σε καμία περίπτωση ο 
συνολικός χρόνος παραμονής των ανεπεξέργαστων MEA σε θερμοκρασία <0οC δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 
30 μέρες. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει  την υποχρέωση να καλύπτει  τις Υγειονομικές Μονάδες ακόμη και σε 
έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης.

2. Αποθήκευση των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων εντός της Υγειονομικής Μονάδας  
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2.1. Η  προσωρινή  αποθήκευση  των  μικτών  επικίνδυνων  αποβλήτων  πρέπει  να  γίνεται  σε  ειδικά 
διαμορφωμένους ψυκτικούς θαλάμους, επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν 
την αλλοίωση των αποβλήτων. 

2.2.  Στο Νοσοκομείο θα πρέπει να γίνεται σε ψυκτικό θάλαμο θερμοκρασίας <0 οC, χωρητικότητας περίπου 
0,6 κυβικών μέτρων. Ο ψυκτικός θάλαμοι θα είναι κατάλληλων προδιαγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ΚΥΑ 146163/2012 και της ΚΥΑ24944/1159/2006, του οποίους θα πρέπει να διαθέσει ο ανάδοχος. Ο 
παρεχόμενος ψυκτικός θάλαμος θα πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

2.2.1.Ο ψυκτικός θάλαμος πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας (ανάλογης με το μέγεθος της 
ΥΜ), να φέρει στην πόρτα του το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και τον 
όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα»

2.2.2.Η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην  
οξείδωση

2.2.3.Ο θάλαμος πρέπει να είναι βαμμένος εξωτερικά και εσωτερικά με υψηλής αντοχής χρώματα.
2.2.4.Να υπάρχει μόνωση
2.2.5.Η ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να αποτελείται από έναν εξωτερικό πίνακα, μεταλλικό, για τη 

σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού θαλάμου. Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει ένα  
ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, μια μικροαυτόματη ασφάλεια, και έναν ρευματολήπτη βιομηχανικού 
τύπου,  στεγανό.  Το  σύστημα  ψύξης  θα  πρέπει  να  είναι  αυτόνομο,  με  ψυκτική  μονάδα 
συντήρησης  και  να  διαθέτει  όλα  τα  απαραίτητα  εξαρτήματα  για  τη  σωστή  και  αυτόματη 
λειτουργία του.

2.3. Στο χώρο αποθήκευσής τους, τα απόβλητα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα 
τύπου Ηospital box και δεύτερη εξωτερική σακούλα. Οι συσκευασίες θα είναι κόκκινου χρώματος (προς 
αποτέφρωση),  θα  έχουν  το  διεθνές  σύμβολο  του  μολυσματικού  και  επικίνδυνου,  θα  αναγράφεται  η  
αντίστοιχη σήμανση κλάσης,  UN και θα υπάρχει ενσωματωμένη ετικέτα με αναφορά στα στοιχεία του 
περιεχομένου  της.  Τα  αιχμηρά  αντικείμενα  θα  συλλέγονται  πρώτα  σε  αδιάτρητους,  αυτόκλειστους, 
σκληρούς πλαστικούς υποδοχείς (πλην PVC). 

2.4. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει 
πλήρως την αστική ευθύνη του έργου.

2.5. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα της Υγειονομικής Μονάδας βαρύνουν τον ανάδοχο. 
2.6. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων από την Υγειονομική Μονάδα θα 

διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται  ο κάθε περιέκτης 
χωριστά.  Σε  περίπτωση  που  βρεθεί  περιέκτης  με  ραδιενεργό  υλικό  που  δεν  είναι  εντός  των 
προβλεπόμενων  ορίων  (ραδιενέργεια  κιβωτίου  >3x ραδιενέργεια  περιβάλλοντος)  ο  περιέκτης  δεν 
παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στην Yγειονομική Mονάδα.

3. Μεταφορά των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής   M  ονάδας  

3.1. Για τη μεταφορά των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής μονάδας εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα  στο  κεφάλαιο  1  παρ.1.2  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  24944/1159/2006  για  τα 
Επικίνδυνα Απόβλητα (Ε.Α.) 

3.2. Κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός της Υγειονομικής Μονάδας, τα μικτά επικίνδυνα απόβλητα 
πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα 
σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
11 της ΚΥΑ 146163/2012 και στο Κεφ 6 του Παραρτήματος Ι της ίδιας ΚΥΑ. Η μορφή του θα είναι αυτή  
που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι.

3.3. Για τις οδικές μεταφορές των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα 
στην  ADR.  Ο  οδηγός  που  θα  εκτελεί  τη  μεταφορά  θα  πρέπει  να  είναι  κάτοχος  του  ισχύοντος 
πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών.

3.4. Τα οχήματα μεταφοράς των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια 
κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υ.Α. 11383/840/2007 «Χορήγηση 
αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων 
αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Α1/οι/27683/2320/2008.

3.5. Τα οχήματα μεταφοράς των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις: 
3.5.1. Να είναι κατάλληλα εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ΠΔ 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403/1388/08/2008 και 
ισχύει, εφόσον απαιτείται

3.5.2.Να  φέρουν  κατάλληλη  σήμανση,  το  διεθνές  σήμα  κινδύνου  το  οποίο  να  επιδεικνύεται  σε 
εμφανές σημείο

3.5.3.Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
3.5.4. Κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤8οC, να μη 

φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και 
να  απολυμαίνονται  εύκολα  και  να  διαθέτουν  διευκολύνσεις  για  την  ατομική  προστασία  του 
οδηγού και των χειριστών
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3.5.5.Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος που να 
διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης

3.5.6.Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση του 
φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του

3.5.7.Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης
3.5.8.Να  διαθέτουν  στρογγυλεμένες  εσωτερικές  γωνίες  προς  αποφυγή  κατακράτησης  υγρών 

διαρροών
3.5.9.Να  διαθέτουν  κατάλληλο  προστατευτικό  ιματισμό,  εργαλεία  και  απολυμαντικό  μαζί  με  τους 

ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών
3.5.10. Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων
3.5.11. Να μη χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων
3.5.12. Να  καθαρίζονται  και  να  απολυμαίνονται  μετά  το  πέρας  κάθε  φορτοεκφόρτωσης  στις 

εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση, και να 
τους  επιδίδεται  σχετική  βεβαίωση  απολύμανσης  κατά  την  απομάκρυνσή  τους  από  τις 
εγκαταστάσεις των αποδεκτών

3.5.13. Σε περίπτωση χρήσης των οχημάτων μεταφοράς αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων και για 
μεταφορά άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, να αποδεικνύεται ή να τεκμηριώνεται ότι αυτό είναι 
σύμφωνο με τις διατάξεις της ADR

4. Επεξεργασία των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων με τη μέθοδο της αποτέφρωσης σε αδειοδοτημένη   
σταθερή μονάδα επεξεργασίας

4.1. 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 ΚΥΑ 
22912/117/2005  «Μέτρα  και  όροι  για  τον  περιορισμό  της  ρύπανσης  του  περιβάλλοντος  από  την 
αποτέφρωση των αποβλήτων», όπως εκάστοτε ισχύει.

4.2. Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την  εφαρμογή  της  μεθόδου  των  εγκαταστάσεων  αποτέφρωσης  ΕΑ 
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

5. Διαχείριση των αποβλήτων μετά την αποτέφρωση  

5.1. Για τη διαχείριση των ξηρών υπολειμμάτων καύσης θα πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 9 της  ΚΥΑ 22912/117/2005,  όπως εκάστοτε  ισχύει,  και  επιπλέον  τα  όσα περιγράφονται  στο 
Παραρτ. Ι, Κεφ 4, παραγρ. 4.2.3.4 της ΚΥΑ 146163/2012

6. Λοιπά  

6.1. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Επιστασίας (ή με αρμόδιο για την παράδοση άτομο που 
έχει ορίσει η Υγειονομική Μονάδα για το σκοπό αυτό) για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού έγγραφου 
εντύπου αναγνώρισης του οποίου και κρατάει αρχείο μαζί με τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης 
του, τις αναλύσεις και μετρήσεις των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας και της αξιολόγησής 
τους. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε στάδιο διαχείρισης. Η μορφή του θα είναι αυτή 
που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι. Αντίγραφο του συνοδευτικού Εντύπου παραδίδει 
ο ανάδοχος και στο φορέα επεξεργασίας όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση, έτσι ώστε να 
μπορεί  να  εκδίδεται  μηνιαίως  ξεχωριστά  για  κάθε  Υγειονομική  Μονάδα,  ειδική  βεβαίωση  όλων  των 
ποσοτήτων  παραλαβής  και  ορθής  επεξεργασίας  αυτών,  από  τον  φορέα  λειτουργίας  της  μονάδας 
επεξεργασίας.

6.2. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει κατά την παραλαβή την προς αποτέφρωση ποσότητα μικτών 
επικίνδυνων αποβλήτων, παρουσία Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας. 

6.3. Στην εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποτέφρωση 
αποβλήτων, για τουλάχιστον 3 μέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών 
αναγκών, είτε λόγο βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης. Θα 
πρέπει να υπάρχει και εφεδρικός εξοπλισμός επεξεργασίας ή να αποδεικνύεται ο τρόπος αντιμετώπισης 
τυχόν προβλήματος στον εξοπλισμό επεξεργασίας της μονάδας.  

6.4. Η οικονομική  προσφορά  θα  δοθεί  ανά  κιλό  μικτών  αποβλήτων.  Θα  πρέπει  να  δοθεί  ανάλυση  της 
συνολικής τιμής ώστε να διαχωρίζεται (α) το κόστος επεξεργασίας των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων 
ανά  κιλό  (η  τιμή  της  επεξεργασίας  δεν  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει   τα  1,70€/κιλό  χωρίς  ΦΠΑ-  τιμή 
Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ),  και  (β)  το κόστος της συλλογής – μεταφοράς των  MEA ανά κιλό 
(συμπεριλαμβάνει το κόστος συλλογής – μεταφοράς, η διάθεση των ψυκτικών θαλάμων, κλπ.). 

6.5. Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  πραγματοποιήσουν  επίσκεψη  στους  χώρους  αποθήκευσης  των 
αποβλήτων για να λάβουν γνώση των ειδικών αναγκών των Υγειονομικών Μονάδων, προκειμένου να 
διαμορφώσουν καταλλήλως την Προσφορά τους.
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       Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 16-3-2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ    και ώρα 11:00 π.μ.  
και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Εθνικής Αντίστασης 161, 55134, Θεσσαλονίκη). 

Όσοι  ενδιαφέρονται  να  συμμετάσχουν  πρέπει  να  υποβάλουν  εμπροθέσμως  την  προσφορά  τους  σε 
κλειστό  φάκελο.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στο  γραφείο  Προμηθειών  του  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» , όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την 15-3-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ   και  ώρα 14.00 μ.μ. ή  
εφόσον αποστέλλονται θα πρέπει να περιέρχονται στο γραφείο Προμηθειών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την 15-3-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ   και ώρα 14:00 μ.μ. 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα φάκελο ή συσκευασία που 
θα  φέρει  εξωτερικά  την  ένδειξη:  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  για  παροχή  υπηρεσιών  «ΣΥΛΛΟΓΗ  ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΜΙΚΤΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  με  αριθ.  2016-002/Δ.  Ο  φάκελος  προσφοράς  θα 
πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής.
       1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
       α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
       β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
       γ) δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους     
          δραστηριότητας,
       δ) η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των  
          υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα και
       ε) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 
          την  Υπηρεσία.

Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 
Η  αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα 

πρόσκληση από επιτροπή αξιολόγησης που θα ορισθεί με πράξη του Διοικητή. Του Νοσοκομείου
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή αριθμεί,  αποσφραγίζει  τους  φακέλους των προσφορών  και μονογράφει ανά φύλλο το 

περιεχόμενό τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη 
συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους προς τους όρους της παρούσας. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις τεχνικές προσφορές και αξιολογεί  
τις  οικονομικές  προσφορές.  Η  επιτροπή  του  διαγωνισμού  συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  προτείνει  την 
απόρριψη των εταιρειών που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της  
προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή. Η απόφαση του φορέα διενέργειας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες 
(σύμφωνα με το ν. 2672/1998).

Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  να  ζητήσει  διευκρινίσεις  από τους  διαγωνιζομένους  επί  των 
υποβληθέντων στοιχείων. 
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  την  διακήρυξη  από  την  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  μας 
http://  www  .  agpavlos  .gr  .
Πληροφορίες Ν. Παμπουκίδης 2313-304461
   Επισημαίνεται ότι η   προσφορά πρέπει να έχει σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως 
καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. 

                                                                                                             Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   

                                                                                                                  ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ
        MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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