
 

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                        

                                                                                                                            ΠΡΟΣ                                                                                                 

Ταχ. Δ/νση: Φιλοσόφων                                                                   Κάθε Ενδιαφερόμενο 

Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ 

Τηλέφωνο: 2645 360287 

Πληροφορίες: Πολίτη Αικ. 

e-mail: kpoliti@ghol.gr 
              

 
 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για «την Επεξεργασία & την 

Μεταφορά των ΕΑΑΜ (Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών) και των ΜΕΑ &ΑΕΑ (Μικτών & 

Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων)»για τις ανάγκες του  Γ.Ν.Λ.   

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).  

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. 

Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες και παροχή οδηγιών».  

5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> 

(ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  

6. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 22REQ010345395 όπως επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Την υπ’αριθμ 5η /19-04-2022 θέμα 8οαπόφαση (με ΑΔΑ: ΨΡ9Ν4690ΒΧ-3ΞΜ) του Διοικητικού 

Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας, ,διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και 

διαδικασία ανάθεσης . 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου & 

Δυτικής Ελλάδας 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ         

                         

Λευκάδα 04/05/2022 

Αριθ. Πρωτ:   5487 

Ελληνική

ΑΔΑ: 9ΘΩ14690ΒΧ-7ΜΧ





      8.του υπ’αριθμ.490/03-05-2022 Τεκμηριωμένου αιτήματος του Διατάκτη 

          9.της υπ’αριθμ.491/03-05-2022 Απόφασης Διοικητή περί ορισμού της Επιτροπής Διενέργειας 

του εν λόγω διαγωνισμού, με ΑΔΑ: 6Ρ1Ω4690ΒΧ-ΚΗΖ 

10.Την υπ’αριθμ. Πρωτ 497/03-05-2022 με Αριθμό Δέσμευσης 201/0 (ΑΔΑ: 6ΨΑ94690ΒΧ-1ΕΛ) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 

8.000€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) για το οικ. έτος 2022-2023 σε βάρος του Κ.Α.: 0846 με τίτλο 

«Δαπάνες αποκομιδής ιατρικών αποβλήτων », για «την Επεξεργασία & την Μεταφορά των 

ΕΑΑΜ (Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών) και των ΜΕΑ &ΑΕΑ (Μικτών & Άλλων 

Επικίνδυνων Αποβλήτων)»για τις ανάγκες του  Γ.Ν.Λ. 

11.Το υπ’αριθμ. 497/03-05-2022  Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 

22REQ010476029 

12.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 

 

 

                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΓΙΑ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ-ΑΕΑ       

Η υπηρεσία περιλαμβάνει  «την Επεξεργασία & την Μεταφορά των ΕΑΑΜ (Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών) και των ΜΕΑ &ΑΕΑ (Μικτών & Άλλων Επικίνδυνων 

Αποβλήτων)»για τις ανάγκες του  Γ.Ν.Λ.» προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.528,00€ με ΦΠΑ 24%, 

για διάστημα 12 μηνών και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

 

« Την Επεξεργασία & την Μεταφορά των ΕΑΑΜ (Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς 

Μολυσματικών)» 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΚΙΛΑ) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΙΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ)24% 

1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΑΑΜ 

(επεξεργασία και τελική 

διάθεση) 

10.000 0,70€ 7.000,00 8.680,00 

2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ 

(συλλογή-μεταφορά,κόστος 

συσκευασιών κλπ) 

10.000 0,60€ 6.000,00 7.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ    13.000,00 16.120,00 
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«Την Επεξεργασία & την Μεταφορά  των ΜΕΑ &ΑΕΑ (Μικτών & Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων)»  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΚΙΛΑ) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΙΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ)24% 

1 ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΜΕΑ&ΑΕΑ 

 

4.000 1,70€ 6.800,00 8.432,00 

2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΑ&ΑΕΑ 

(συλλογή-μεταφορά,κόστος 

συσκευασιών κλπ) 

4.000 0,60€ 2.400,00 2.976,00 

ΣΥΝΟΛΟ    9.200,00 11.408,00 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών« Την Επεξεργασία & την 

Μεταφορά των ΕΑΑΜ (Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών)» και «Την Επεξεργασία 

& την Μεταφορά  των ΜΕΑ &ΑΕΑ (Μικτών & Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων)» . 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΓΙΑ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ-ΑΕΑ       

 

1. ΣΥΛΛΟΓΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1.1.Η διαδικασία συλλογής (διαλογή) των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ πραγματοποιείται από το 

προσωπικό της ΥΜ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (, παρ. 1.1.2, ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012), 

τη στιγμή που παράγονται και προβλέπει υποχρεωτικά τη συλλογή αυτών στο σημείο 

παραγωγής τους, απευθείας σε ειδικές συσκευασίες ανάλογες με τη φύση των παραγόμενων 

ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ  (στερεά, αιχμηρά, υγρά) και με την επεξεργασία (αποτέφρωση ή 

αποστείρωση), στην οποία πρόκειται να υποβληθούν. 

Για τη συσκευασία των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ 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 

(AccordEuropeanrelatifautransportinternationaldesmerchandisesDangereusesparRoute–ADR), του 

Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών 

(InternationalMaritimeOrganization/InternationalMaritimeDangerousGoodscode–ΙΜΟ/IMDG), του 

Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (RID), της 
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Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (InternationalAirTransportAssociation – IATA) και του Διεθνούς 

Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (InternationalCivilAviationOrganization−ICAO). Προϋπόθεση της 

ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, 

σε κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την 

εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. Οι τεχνικές προδιαγραφές των συσκευασιών 

συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς και επεξεργασίας των παραγόμενων ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ της 

ΥΜ, που υπαγορεύονται από τις προαναφερόμενες συμφωνίες και κώδικες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , παρ. 

1.1.2.1, 1.1.2.2 & 1.2.1 & 1.2.2 & 1.2.3, 1.2.4 & 1.2.5 & 1.2.6, της ΚΥΑ  Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 

1537 Β/2012), πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1.2. Σακούλες 

1.2.1. Οι σακούλες συλλογής των ΕAAM συνοδεύονται από Hospitalbox (1 σακούλα (εξωτερική) ανά  

Hospitalbox), ίδιου χρώματος ανάλογα με τη μέθοδο επεξεργασίας των ΕAAM, που θα εφαρμοστεί.  

1.2.2.Οι σακούλες συλλογής των ΜΕΑ-ΑΕΑ συνοδεύονται από Hospital Βox (1 σακούλα (εξωτερική)  

ανά HospitalBox κόκκινου χρώματος, επειδή ακολουθούν την επεξεργασία αποτέφρωσης. 

 Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 

ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE), πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. 

Οι σακούλες ελαφρού βάρους μπορούν να κλείσουν με δέσιμο του λαιμού της σακούλας. Οι 

σακούλες μεγάλου βάρους πρέπει να κλείνουν και με δεύτερη πλαστική σακούλα και να 

σφραγίζονται με ετικέτα του τύπου self−locking (ή extra ενσωματωμένο έλασμα). Οι πλαστικές 

σακούλες δεν πρέπει να κλείνουν με συρραφή. 

1.3. Ειδικοί περιέκτες ή Hospitalboxes 

 

1.3.1  

Οι ειδικοί περιέκτες ή Hospitalboxes για τη χωριστή συλλογή των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ, τα οποία 

προορίζονται προς αποτέφρωση, πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 

• μιας χρήσεως 

• αδιαφανείς 

• κόκκινου χρώματος 

• φιλικοί προς το περιβάλλον 

• κατάλληλου πάχους και υλικού 

• ανθεκτικοί κατά τη μεταφορά 

• χωρητικότητας 40−60 l 

• τέτοιου υλικού, ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια 

• κατάλληλοι κατά κλάση UN 
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• να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού και επικίνδυνου, 

ανάλογα με την κλάση UN, στην οποία αυτά κατατάσσονται 

• να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητα τους, και τον όρο 

«Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)» & «Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα και Άλλα 

Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ-ΑΕΑ)» 

• να φέρουν ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC) ανάλογου χρώματος, και ενσωματωμένο έλασμα 

για σφράγισμα του περιεχομένου 

• μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας να παρεμβάλλεται κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Το 

υλικό αυτό να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να απορροφά τυχόν διαφυγές υγρών αποβλήτων 

• ο περιέκτης να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του 

• να στοιβάζονται εύκολα, να φέρουν λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος τους, όταν 

μεταφέρονται 

•να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: 

ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα 

αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων. 

 

1.3.2.  

Οι ειδικοί περιέκτες ή Hospitalboxes για τη χωριστή συλλογή των ΕAAM, τα οποία προορίζονται 

προς αποστείρωση, πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 

• μιας χρήσεως 

• αδιαφανείς 

• κίτρινου χρώματος 

• φιλικοί προς το περιβάλλον 

• κατάλληλου πάχους και υλικού 

• ανθεκτικοί κατά τη μεταφορά 

 • χωρητικότητας 40−60 l 

• ανθεκτικοί στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση 

• κατάλληλοι κατά κλάση UN 

• να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού και επικίνδυνου, 

ανάλογα με την κλάση UN, στην οποία αυτά κατατάσσονται 

• να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητα τους, και τον όρο 

«Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)» 

• να φέρουν ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC) ανάλογου χρώματος, και ενσωματωμένο έλασμα 

για σφράγισμα του περιεχομένου μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας να παρεμβάλλεται 
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κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να απορροφά 

τυχόν διαφυγές υγρών απόβλητων 

• ο περιέκτης να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του 

• να στοιβάζονται εύκολα, να φέρουν λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος τους, όταν 

μεταφέρονται 

•να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: 

ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/ τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα 

αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων. 

 

1.3.3. Ειδικοί υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων 

 

Οι ειδικοί υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται  για 

αποτέφρωση ή αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 

• μιας χρήσεως 

• άκαμπτοι 

• αδιάτρητοι 

• αδιαφανείς 

• κατάλληλου πάχους (υψηλής πυκνότητας) και υλικού (πλην PVC) 

• αδιαπέραστοι από την υγρασία 

• ανθεκτικοί κατά τη μεταφορά 

• φιλικοί προς το περιβάλλον 

• κατάλληλοι κατά κλάση UN 

• να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου, και την αντίστοιχη σήμανση, 

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται 

• να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Επικίνδυνα Αιχμηρά Μολυσματικά Απόβλητα» 

• να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής 

• να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, ώστε μετά την πλήρωσή τους και το κλείσιμο του 

υποδοχέα να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών 

• να τοποθετούνται σε περιέκτες (Hospitalbox) με τις κατάλληλες εσωτερικές και εξωτερικές 

σακούλες, ίδιου χρώματος, ανάλογα με τη μέθοδο επεξεργασίας που θα ακολουθήσει 

 

1.3.4Ειδικοί υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή των υγρών μολυσματικών αποβλήτων 

 

Οι ειδικοί υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή των υγρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται για 

αποτέφρωση ή αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 
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• μιας χρήσεως 

• άκαμπτοι 

• αδιάτρητοι 

• αδιαφανείς 

• χωρητικότητας 10−30 l 

• ανθεκτικοί στις μηχανικές καταπονήσεις κατά τη μεταφορά 

• ανθεκτικοί στη διάβρωση 

• κατάλληλου πάχους (υψηλής πυκνότητας) και υλικού (πλην PVC) 

• τέτοιου υλικού, που να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου να μπορεί να 

προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα 

υγρά απόβλητα 

• κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους 

• κατάλληλοι κατά κλάση UN 

• να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου, και την αντίστοιχη σήμανση, 

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται 

• να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Επικίνδυνα Υγρά Μολυσματικά Απόβλητα» 

• να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, ώστε μετά την πλήρωσή τους και το κλείσιμο του 

υποδοχέα να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών 

• να τοποθετούνται σε περιέκτες (Hospitalbox) με τις κατάλληλες εσωτερικές και εξωτερικές 

σακούλες, ανάλογου χρώματος με τη μέθοδο επεξεργασίας που θα ακολουθήσει 

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΜ 

Η αποθήκευση των  ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ   εντός της ΥΜ γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

κεφαλαίου 2 της ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρούνται 

όσα ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , παρ. 3.1.2 & 3.1.3 & 3.1.4 & 3.1.5 & 3.1.6 της ΚΥΑ  Αριθμ. οικ. 

146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

Ο καθαρισμός και η απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων της ΥΜ θα γίνεται βάσει των ισχυουσών 

διατάξεων και θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ ΕΚΤΟΣ ΥΜ 

Για την μεταφορά των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ εκτός ΥΜ εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 

παρ. 1.2 της ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , παρ. 2.2.1 & 2.2.3 

της ΚΥΑ  Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

Ο ανάδοχος πραγματοποιεί την αποκομιδή και μεταφορά των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ  για το ΓΝ 

Λευκάδας  το αργότερο κάθε 15 ημέρες. Επομένως θα παραλαμβάνονται τα ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ  
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2 φορές το μήνα. Η συχνότητα μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τη  χωρητικότητα του ψυκτικού 

θαλάμου και ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ.  

Τα ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ ζυγίζονται στην έδρα του Νοσοκομείου παρουσία εκπροσώπου που θα ορίσει 

η ΥΜ και τα έξοδα ζύγισης βαρύνουν τον ανάδοχο.  Η ζύγιση γiνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η 

οποiα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το σύστημα καταγραφήs που διαθέτει το όχημα. 

Ο ανάδοχοs πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο με τον οποίο διασφαλiζει 

την κάλυψη αυτού. 

Η ΥΜ θα παραδίδει στον ανάδοχο τα ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ κατάλληλα συσκευασμένα σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (, παρ. 1.1.2.1 & 1.1.2.2 & 1.2.1 & 1.2.2 & 1.2.3, 1.2.4 & 1.2.5 & 1.2.6  της ΚΥΑ  Αριθμ. 

οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 και τον κώδικα ADR. 

Ο ανάδοχος συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων της ΥΜ για τη 

συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά ΕAAM & ΜΕΑ-

ΑΕΑ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παρ. 6.1 & 6.2, της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 

Β/2012. 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο της διαχείρισης των παραγόμενων ΕAAM & ΜΕΑ-ΑΕΑ 

της ΥΜ δύο (2) πιστοποιημένα κατά ADR και ATP φορτηγά ψυγεία μεταφοράς. 

Τα Οχήματα Μεταφοράς των παραγόμενων ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ πρέπει να πληρούν τους όρους και 

τις προδιαγραφές  σύμφωνα με το με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , παρ. 2.2.4 & 2.2.4.2 της ΚΥΑ  Αριθμ. οικ. 

146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. Συγκεκριμένα, τα Οχήματα Μεταφοράς των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ 

πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:  

 Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 104/1999, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403 

/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται. 

 Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε 

εμφανές σημείο. 

 Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 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. 

 Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος 

που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης. 

 Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση 

του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του. 

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

διαρροών. 

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

ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών. 

 Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων. 

 Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων. 

 Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης 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. 

 

4.      ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑAΜ 

 

4.1.Για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 4 της ΚΥΑ Αριθμ. 

οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 και στο Υποπαράρτημα Ι της ΚΥΑ 24944/1159/2006, 

όπως εκάστοτε ισχύει. 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει σύμβαση με μονάδα αποστείρωσης , νόμιμα 

αδειοδοτημένη από το Υ.ΠΕ.Κ.Α., για λογαριασμό της ΥΜ, για την επεξεργασία των 

ΕΑΑΜ και για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της σύμβασης, που θα υπογραφεί 

με την ΥΜ. Η σύμβαση αυτή θα αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου και το κόστος της 

συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του παρόντος διαγωνισμού .(ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ  ΤΕΥΔ).  

2. Στην εγκατάσταση επεξεργασίας θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής 

αποθήκευσης των ΕΑΑΜ για τουλάχιστον τρεις ημέρες σε θερμοκρασία ≤ 5οC σε 

κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών είτε λόγω βλάβης της μονάδας 

επεξεργασίας είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης είτε λόγω απεργίας του 

απασχολούμενου προσωπικού της, κ.λ.π. Θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικό εξοπλισμό 

επεξεργασίας ή να αποδεικνύεται ο τρόπος αντιμετώπισης τυχόν προβλήματος στον 

εξοπλισμό επεξεργασίας της μονάδας 

3. Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλληλη μονάδα αποστείρωσης. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της αποτέφρωσης των ΕΑΑΜ 

προβλέπονται στο Παράρτημα Ι παρ. 4.2 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 

Β/2012 ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της 

αποστείρωσης των ΕΑΑΜ προβλέπονται στο Παράρτημα Ι παρ. 4.3 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 

146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 
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4. Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει ότι η μονάδα επεξεργασίας είναι 

σύμφωνη με τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι παρ.4.1 της ΚΥΑ Αριθμ. 

οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

 

4.2 Αποτέφρωση των ΕΑΑΜ 

 Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω νομίμως θεωρημένα 

για το γνήσιο του  αντιγράφου: 

 Άδεια λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης 

 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποτέφρωσης 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποτέφρωσης 

 Η μονάδα αποτέφρωσης πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το 

οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής των δημιουργούμενων 

απαερίων στη συγκεκριμένη θερμοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, 

αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά 

κύκλο εργασίας να δεχτεί ο συγκεκριμένος κατά περίπτωση εξοπλισμός (Παράρτημα Ι παρ. 

4.2.2 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

 Να πραγματοποιεί έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο 

θάλαμο καύσης και μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα (Παράρτημα Ι παρ. 4.2.2 της ΚΥΑ 

Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

 Να κατατεθεί αντίγραφο τηςετήσιας απολογιστικής  έκθεσης του έτους  2020, καθώς επίσης 

και λίστα των ΥΜ με τις οποίες συνεργάζεται. 

 Η μονάδα αποτέφρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα πρέπει 

να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001 για την αποτέφρωση αυτών. 

 Δήλωση του φορέα επεξεργασίας ΕΑΑΜ για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων καύσης. 

 

4.3 Αποστείρωση των ΕΑΑΜ  

 Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω : 

1. Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης 

2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποστείρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της 

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

3. Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης επικυρωμένο από δικηγόρο για την 

εγκατάσταση αποστείρωσης 

4. Για τις μονάδες αποστείρωσης να υποβληθούν, επί ποινή απόρριψης, τα παρακάτω: 

Τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας 

ΕΑΑΜ, αντίγραφα ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο 
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διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην 

προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι 

αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής 

προώθησης των πωλήσεών του στις αγορές (Ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 

ενδιαφέροντός του. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα αναφέρονται οι 

εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή ανά τον κόσμο όπου λειτουργούν μηχανήματα με επιτυχία 

του ίδιου κατασκευαστικού Οίκου. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρο 8 ταυ Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, , όπου θα 

αναφέρεται ο εξοπλισμός αποστείρωσης αποβλήτων που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για 

την εκτέλεση της σύμβασης και θα προκύπτει η χώρα καταγωγής του εξοπλισμού και η 

αξιοπιστία του. Η αξιοπιστία του κύριου τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για 

την επεξεργασία των αποβλήτων αποδεικνύεται με υποβολή πελατολογίου του 

κατασκευαστή, όπου θα περιλαμβάνονται οι πελάτες που έχουν προμηθευτεί και 

λειτουργήσει παρόμοιο εξοπλισμό με αυτόν που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

7. Έγγραφη δήλωση ή επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου των 

κλιβάνων αποστείρωσης όπου θα δηλώνει ότι οι αποστειρωτές που λειτουργούν στην εν 

λόγω μονάδα είναι σύμφωνοι με το STAATT III (Παράρτημα Ι παρ. 4.3.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 

146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012), καθώς και κατάθεση ISO του κατασκευαστικού οίκου. 

8. Αντίγραφο της ετήσιας απολογιστικής  έκθεσης του έτους  2016. Λίστα των υγειονομικών 

μονάδων με τις οποίες έχει συνεργαστεί η μονάδα αποστείρωσης με στόχο να εξακριβωθεί 

η εμπειρία της στον χώρο. 

9. Για τις μονάδες αποστείρωσης ΕΑΑΜ, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει έγγραφα που να 

αποδεικνύεται ότι πληροί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00 και 12347-97 (Παράρτημα Ι παρ. 

4.3.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012) όπου απαιτείται. 

10. Η μονάδα αποστείρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα ΕΑΑΜ πρέπει να είναι πιστοποιημένη 

κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για την αποστείρωση των ΕΑΑΜ και για τη 

μεταφορά των αποστειρωμένων προς τα εκάστοτε ΧΥΤΑ. 

11. Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου 

χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα να 

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 
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όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα (Παράρτημα Ι παρ. 4.3.3 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 

146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

12. 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 πλησιέστερο 

ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο όπου θα επιτρέπεται η διάθεσή του και ότι σε κάθε περίπτωση η 

μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ Αριθμ. 

οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

13. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα 

προς διάθεση ή άδεια απόρριψης αποβλήτων στον οικείο ΧΥΤΑ. 

14. Άδεια συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων προς το οικείο ΧΥΤΑ των 

αποβλήτων που έχουν υποστεί την διαδικασία της αποστείρωσης ή σύμβαση με 

αδειοδοτημένη εταιρία που θα εκτελέσει το έργο αυτό. 

15. Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση από την 

αρμόδια υπηρεσία ότι τα τελικώς αποστειρωμένα απορρίμματα διατίθενται στο οικεία ΧΥΤΑ 

σε κίτρινους περιέκτες όπου εμφανώς αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», 

καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της 

υγειονομικής μονάδας και η ημερομηνία επεξεργασίας (Παράρτημα Ι παρ. 4.3.3 της ΚΥΑ 

Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

16. Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να ελέγχει την αποστειρωτική διαδικασία 

με την χρήση βιολογικών δεικτών της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που 

εφαρμόζεται κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138. Να υποβληθεί έγγραφο στο οποίο να 

αποδεικνύεται ότι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο είναι σύμφωνοι με τα 

πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138 (Παράρτημα Ι παρ. 4.3.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 

1537 Β/2012) 

17. 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 (Παράρτημα Ι, παρ. 4.3.2 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

18. Σύμφωνα με (Παράρτημα Ι, κεφ.4.5 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012) τα 

εργοστάσια επεξεργασίας θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν στελεχωθεί με το 

κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό.  

19.  Να κατατεθεί αναλυτική λίστα προσωπικού και συμβούλων της εταιρίας που να 

αποδεικνύει ότι η εταιρία διαθέτει τις απαραίτητες ειδικότητες. 

20. Να κατατεθούν πιστοποιητικά ή έγγραφα εκπαίδευσης των χειριστών του μηχανολογικού 

εξοπλισμού αποστείρωσης από τον κατασκευαστή του αποστειρωτικού εξοπλισμού όπου 

θα δηλώνεται και θα πιστοποιείται ότι οι χειριστές των αποστειρωτών έχουν εκπαιδευτεί 
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καταλλήλως και είναι ικανοί να χειριστούν αποτελεσματικά και επαρκώς τους 

αποστειρωτές. 

 

5. Επίσης o ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην τεχνική του  προσφορά τα παρακάτω :  

1. Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ,  σύμφωνα με το άρθρο 

10 παρ. 5 της ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031/2003, ΦΕΚ 1419 Β/2003, ή όπως αυτή αντικαταστάθηκε 

με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012, όπου πρέπει να περιλαμβάνονται οι 

περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο, σύμφωνα με το 

άρθρο 19 της ΚΥΑΑριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012.  

2. Πιστοποιητικά ATP, όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης των   ψυκτικών 

μηχανημάτων των Οχημάτων Μεταφοράς. 

3. Έγγραφα, όπου θα αναγράφεται η συμμόρφωση των Οχημάτων Μεταφοράς, σύμφωνα με 

τους κανόνες ADR για τη σύννομη οδική μεταφορά ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ . 

4. Ο ανάδοχος πρέπει, για τη συλλογή και μεταφορά των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ να είναι 

πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001. 

5. Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων Μεταφοράς ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ όπου σαφώς να 

αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ . 

6. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση 

στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) Οχημάτων  Μεταφοράς ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ 

πιστοποιημένα κατά ADR. 

7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 

ισχύει,  του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ στην οποία να 

δηλώνεται ότι διαθέτει δύο (2) κατ' ελάχιστον αδειοδοτημένα Οχήματα Μεταφοράς, 

καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους 

όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 και ότι θα διαθέτει το 

απαιτούμενο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου, 

σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του νομίμου κατόχου της άδειας 

μεταφοράς στο αντικείμενο της μεταφοράς των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ. 

9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επικυρωμένο από δικηγόρο του νομίμου κατόχου της άδειας 

μεταφοράς ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής 

ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ. Η ασφάλεια να 

καλύπτει όλα τα στάδια διαχείρισης των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ, από τη συλλογή μέχρι την 

αποτέφρωση ή αποστείρωσή τους και για το σύνολο της περιοχής εντός της οποίας 

δραστηριοποιείται η εταιρεία. 
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10. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επικυρωμένο από δικηγόρο των δύο (2) Οχημάτων 

Μεταφοράς, που θα εκτελέσουν το έργο της μεταφοράς των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ . 

11. Σε περίπτωση χρήσης των Οχημάτων Μεταφοράς ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ    και για μεταφορά 

ΑΕΑ, να αποδεικνύεται ή να τεκμηριώνεται ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της 

ADR. 

12. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την 

εκτέλεση του μέρους του έργου μεταφοράς των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ , τότε απαιτείται να 

κατατεθεί και η μεταξύ τους σύμβαση.(ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ  ΤΕΥΔ) 

13.Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποδοχής των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ της ΥΜ  

από τη μονάδα επεξεργασίας αυτών. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος 

επεξεργασίας, το είδος των ΕAAM& ΜΕΑ-ΑΕΑ προς επεξεργασία και η προέλευση των 

αποβλήτων. 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας για  «την Επεξεργασία & την Μεταφορά 

των ΕΑΑΜ (Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών) και των ΜΕΑ &ΑΕΑ (Μικτών & 

Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων)»για τις ανάγκες του  Γ.Ν.Λ.», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 22REQ010345395 όπως επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας . 

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα 

απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν 

τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα 

πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει υποφάκελλο 

δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο 

οικονομικής προσφοράς. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 

 
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές  όπως και τα λοιπά έγγραφα που περιγράφονται και σχετίζονται με την 

καταλληλότητα του οικονομικού φορέα. 

 

1.  Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει : 
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Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 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, από το οποίο προκύπτει 

ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 

που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 

43 του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 

του Ν.4605/2019). 

Βάσει του άρθρου 73, παρ. 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 

δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό 

συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ. 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 

δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό 

συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

της. 
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Βάσει του άρθρου 73, παρ. 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 

δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό 

συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 

τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 

υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 

νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 

οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:  
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Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

της Πρόσκλησης . 

3. Ο υποφάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα περιέχει:   

Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή μονάδος του είδους και απαραίτητα ο 

αύξοντας  αριθμός της κατάστασης.   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 12/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

14:30μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Γενικού  Νοσοκομείου Λευκάδας. 

Η αποσφράγιση θα γίνει στις 13/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. 

Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει. 

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω υπηρεσία μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας, το 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ υπ. αριθ. 5η /19-04-2022 απόφαση θέμα 8ο (με ΑΔΑ: ΨΡ9Ν4690ΒΧ-3ΞΜ)την 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης δαπάνης, διενέργειας   και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ 

με αριθ. πρωτ 4361/07-04-2022 ΑΔΑΜ 22REQ010345395). 

 

       

 

                                                                                                                                          Ο                                 

                                                                                                                    ΔΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ  ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ          

                                                                                                                          ΜΠΑΚΑΒΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                
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