
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’  

 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών -  ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών  
              ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592157  FAX: 210-4592597   Πληροφορίες : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ       

 
                                                                             Πειραιάς: 13-10-2020 

                                                                               Αρ. πρωτ.: 14043 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΑΡΙΘΜ. 2028 / 2020 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Ε.Α.Α.Μ. – 

Μ.Ε.Α. – Α.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ  

 
 
 
 

                                     ΤΗΣ                                13   -   10  -  2020    
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                    
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
5.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ.Ε.Υ.Δ. 
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

     2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
 
                                                        Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η       ( 2028 / 2020 )   
       

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ MEIOΔOTIKOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                   
 

Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού # 59.600,00 #  € πλέον Φ.Π.Α 

 Σύμφωνα με την 24/25-09-2020 θ. 18ο απόφαση του Δ. Σ.   

 
 Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι  

     
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την Αποκομιδή 

και Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων, τύπου Ε.Α.Α.Μ. – Μ.Ε.Α. – Α.Ε.Α. για τις 

ανάγκες του Νοσοκομείου για τρεις (3) μήνες,  με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής. 

     Επισυνάπτονται : 
 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   
 Τ.Ε.Υ.Δ.                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26/10/2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ: 14.00  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ :     27 / 10 / 2020, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ  ΩΡΑ 10 π.μ. 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    :  120 ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  : «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

           Πειραιάς,    13  /  10   / 2020   
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 

«ΤΖΑΝΕΙΟ» 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

  2η Υ.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 
 Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη και συνοδευόμενη από ένα 

αντίγραφο. Θα φέρει τη φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Πειραιά ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια - υπηρεσία που αφορά,  στοιχεία 

που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει.  

 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή 

σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
Οι προσφορές θα κατατίθενται  σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών 

(Αφεντούλη & Ζαννή, 3ος όροφος), αφού πρώτα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου) μέχρι  και την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα  από την αποσφράγιση του  διαγωνισμού και ώρα 14:00, δηλαδή μέχρι και την  

26-10-2020.  

Ημερομηνία υποβολής / παραλαβής θα θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με 

τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται 

δεκτές σαν εκπρόθεσμες. 

Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, ο τίτλος 

του διαγωνισμού καθώς και η Επωνυμία του φορέα. 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία Διενέργειας, να 

φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από την Γραμματεία». 

Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
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1. Υποφάκελος τεχνικής προσφοράς με αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία 

και πιστοποιητικά (τεχνικά φυλλάδια, ISO προϊόντων και κατασκευαστικών 

οίκων, οδηγίες χρήσης, service και ανταλλακτικά, εγγυήσεις κ.λ.π., όπως και αν 

ζητούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης) για το 

προσφερόμενο είδος 

2. Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής,  ο οποίος θα περιλαμβάνει το Τ.Ε.Υ.Δ* 

- με ημερομηνία υπογραφής του όχι περισσότερο από δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών – και τα πιστοποιητικά και 

έγγραφα τα οποία η Υπηρεσία απαιτεί να κατατεθούν μαζί με την κατάθεση της 

προσφοράς και αναφέρονται στο Τ.Ε.Υ.Δ για λόγους ταχύτητας και 

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 

3. Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς 

 

*Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) πρότυπο του οποίου 

προσαρμοσμένο στον παρόντα Διαγωνισμό επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη ενώ 

στην αρχική γενική του μορφή ευρίσκεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

στην ηλεκτρονική σελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr. Επίσης μπορεί να 

αποσταλεί σε επεξεργάσιμη μορφή (word) στους συμμετέχοντες κατόπιν επικοινωνίας 

τους με το Γρ. Προμηθειών (210-4592157 Γρηγορίου) 

 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro ανά μονάδα 
  

Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, υπό αίρεση, ή τέτοιες που 

τροποποιούν τους όρους  της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 

τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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 Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει, απαραιτήτως, να συμμορφώνεται με τις τιμές του 

Παρατηρητηρίου Τιμών – Αποβλήτων της ΕΠΥ.  

 Το Ανώτατο Κόστος για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας σύμφωνα με το 

Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, υπολογίζεται με βάση τους παρακάτω τύπους: (Κατηγορία 

με βάση τις αναπτυγμένες κλίνες: 401 – 600) 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) 

- ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΜΧ) (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ): 

 [0,7 €*(0,7 Kg*90%) * (ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΙΝΩΝ * ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ)] * ΗΜΕΡΕΣ 

- ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΜΤΧ) / ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΤΧ) 

(ΑΠΟΤΕΦΡΩΝΟΝΤΑΙ) 

 [1,7€*(1,7Kg*10%) * (ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΙΝΩΝ * ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ)] * ΗΜΕΡΕΣ  

 

Σημείωση 1: Το 0,7 € στα μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα αφορά το κόστος ανά κιλό. 

Αντίστοιχα το 1,7 € στα μολυσματικού τοξικού χαρακτήρα απόβλητα, αφορά επίσης στο  

κόστος ανά κιλό. 

Σημείωση 2: Το 0,7 kg αφορά στο συνολικό βάρος των αποβλήτων ανά κλίνη. Με βάση 

αυτό, το 90% εξ αυτών, κατανέμονται σε απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα και το 10% εξ 

αυτών, σε απόβλητα μολυσματικού τοξικού χαρακτήρα.  

 

Σε περίπτωση ισοτιμίας των υποβληθεισών προσφορών σε ένα ή περισσότερα είδη, πριν 

την κατακύρωση θα προηγείται διαδικασία κλήρωσης για την οποία θα ενημερωθούν 

αντίστοιχα οι συμμετέχοντες.  

 

Τα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες έχουν ως εξής: 

Ε.Α.Α.Μ. : 26.000 Kg 

Μ.Ε.Α.: 4.700 Kg 

Α.Ε.Α.: 300 Kg  
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Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται κατά το υπόδειγμα του ακόλουθου πίνακα 

(απαράβατος όρος): 

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α.Ε.Α. (ΕΙΑ – ΤΧ) 

α/α ΕΙΔΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ 

1 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  

2 ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

3 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανώτατη αποδεκτή, η τιμή 

Παρατηρητηρίου) 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΑ (ΕΙΑ – ΜΤΧ) 

α/α ΕΙΔΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ 

1 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  

2 ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

3 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανώτατη αποδεκτή, η τιμή 

Παρατηρητηρίου) 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ (ΕΙΑ – ΜΧ) 
 

α/α ΕΙΔΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ 

1 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  

2 ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

3 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανώτατη αποδεκτή, η τιμή 

Παρατηρητηρίου) 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α+Β+Γ) 

 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις ισχύουσες περί προμηθειών -υπηρεσιών 

(συνοπτικοί διαγωνισμοί)  διατάξεις, ιδίως Ν.4412 / 2016 άρθρο 117 και επομ., άρθρο 107 

Ν. 4497 / 13-11-2017, άρθρο 43 παρ. 6, 17 και 20 Ν.4605 / 2019, άρθρο 33 Ν.4608/2019 και 

άρθρο 56 Ν.4609/2019.  Η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση των γραπτών, 

κατατεθεισών προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, και 

ταυτόχρονα τις μονογράφει κατά φύλλο ( όλα τα δικαιολογητικά – τεχνικά και οικονομικά 

στοιχεία ), με προαιρετική παρουσία των συμμετεχουσών στο διαγωνισμό εταιρειών. 
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Σε ενδεχόμενο μη προσκόμισης με την προσφορά των απαιτούμενων δικαιολογητικών από 

τη Διακήρυξη (Τ.Ε.Υ.Δ.) ή ελλείψεων σ’ αυτά που προσκομίστηκαν, η προσφορά θα πρέπει 

να συνοδεύεται, από έγγραφο αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής για εύλογο 

χρονικό διάστημα έως τη χορήγηση τους από τις αρμόδιες αρχές.  Το αίτημα θα πρέπει να 

συνοδεύεται, από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να υποδεικνύονται ότι έχει αιτηθεί 

τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Διαφορετικά η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν εγγράφως ότι αποδέχονται όλους τους 

όρους αυτού. 

 

Εγγυήσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 72.1β του Ν. 4412 / 2016 σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση που 

υπερβαίνει τις 20.000 Ευρώ, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής αυτής πρέπει να καλύπτει όλο το διάστημα της σύμβασης  

και ένα(1) ακόμα μήνα. 

 
Επισήμανση: Οι συμβάσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από την κατακύρωση του 

παρόντος Διαγωνισμού παύουν αυτοδίκαια σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από 

αντίστοιχο δημόσιο διαγωνισμό του Νοσοκομείου ή αντίστοιχης  σύμβασης που θα 

υπογραφεί σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α/Α 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Α ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ - πρώην ΜΧ, ΜΕΑ - πρώην ΜΤΧ και 
Α.Ε.Α πρώην Τ.Χ 

 Περιγραφή Έργου: Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας  Α)  
ΕΑΑΜ  (ΕΙΑ-ΜΧ),  Β)  ΜΕΑ  (ΕΙΑ- ΜΤΧ) και ΑΕΑ (ΕΙΑ-ΤΧ) 
από τον ψυκτικό  θάλαμο του Νοσοκομείου, στη σταθερή 
μονάδα επεξεργασίας  τους 

  

 
 
 
 
 
 

 

Η όλη διαχείριση των ΕΥΑΜ και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 και τα 
παραρτήματά της καθώς και με άλλη διάταξη για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, όπως ισχύουν 
σήμερα. Οι προσφέροντες οφείλουν στην τεχνική 
προσφορά τους να συμπεριλάβουν τις απαιτούμενες 
άδειες και δικαιολογητικά που απαιτούνται και 
θεωρούνται δεσμευτικά, με ποινή απόρριψης της 
προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον 
από αυτούς τους όρους 
Για τη συλλογή – μεταφορά – επεξεργασία επικίνδυνων 
ιατρικών αποβλήτων Ε.Α.Α.Μ., Μ.Ε.Α. και Α.Ε.Α. 
απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του 
συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά 
δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να 
κατατεθούν στο Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.  

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 
 

1 

Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή – μεταφορά 
επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΑΜ, 
ΜΕΑ, ΑΕΑ), σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 146163/2012  
(πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες 
μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το 
έργο). Η άδεια θα πρέπει να περιλαμβάνει τα είδη των 
ΕΑΥΜ για τα οποία κατατίθεται προσφορά από τον 
υποψήφιο. Η Άδεια εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 36 του Ν. 4042/2012. 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε  ισχύει, του νομίμου 
κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία θα 
αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της 
μεταφοράς των ΕΑΥΜ για τα οποία θα καταθέσει 
προσφορά, τα οποία παράγονται από τις Υγειονομικές 
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2 

Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα 
με τους όρους της ΚΥΑ οικ. 146163/2012 και ότι διαθέτει 
το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να 
εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΥΜ (για τα οποία 
θα καταθέσει προσφορά) της Αναθέτουσας Αρχής 
σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ οικ. 146163/2012. 

 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε  ισχύει, του νομίμου 
κατόχου της άδειας μεταφοράς των ΕΑΥΜ για τα οποία 
θα καταθέσει προσφορά στην οποία να δηλώνεται ότι 
διαθέτει όσα φορτηγά ψυγεία μεταφοράς απαιτούνται, 
πιστοποιημένα κατά ADR, τα οποία είναι ειδικά, τελείως 
κλειστά, στεγανά, έχουν δυνατότητα ψύξης <8°C, δε 
φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή 
μεταφορά των ΕΑΥΜ, μπορούν να πλένονται και να 
απολυμαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για 
την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών, 
καθαρίζονται και απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε 
φορτοεκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, 
ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση, 
και τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύμανσης κατά 
την απομάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των 
αποδεκτών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Επεξεργασία αποβλήτων: Σε περίπτωση που η 
επεξεργασία των αποβλήτων θα πραγματοποιείται από 
διαφορετικό φορέα  από αυτόν που θα πραγματοποιεί τη 
μεταφορά θα πρέπει να κατατίθεται α) αντίγραφο του 
συμβολαίου σύμβασης εν ισχύ μεταξύ του φορέα 
συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων και του φορέα 
επεξεργασίας αυτών και β) Βεβαίωση αποδέκτη της 
αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας 
των αποβλήτων ότι δέχεται προς επεξεργασία και τελική 
διάθεση τα ΕΑΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής, από την 
αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς, με συνημμένα 
αντίγραφα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και της άδειας λειτουργίας της σταθερής 
μονάδας επεξεργασίας ΕΑΥΜ σε ισχύ. Σημειώνεται ότι τα 
ΕΑΑΜ επιτρέπεται να υποστούν επεξεργασία είτε με τη 
μέθοδο της αποστείρωσης είτε με την μέθοδο της 
αποτέφρωσης. Τα ΜΕΑ και  ΑΕΑ επεξεργάζονται μόνο με 
τη μέθοδο της αποτέφρωσης. Όσον αφορά στη μέθοδο 
της αποστείρωσης, δεκτές προσφορές γίνονται μόνο από 
σταθερές μονάδες αποστείρωσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΝΑΙ 

 

5 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου 
της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ (για τα ΕΑΥΜ που 
καταθέτει προσφορά) με ασφαλιστική εταιρεία για 

ΝΑΙ 
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ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς 
τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ. Επιπλέον, θα πρέπει 
να κατατεθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής 
ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το 
περιβάλλον, εν ισχύ, για τη μονάδα επεξεργασίας των 
αποβλήτων και τη μεταφορά των αποστειρωμένων 
ΕΑΑΜ. 

 
 
 

 
6 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε  ισχύει, της 
αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς ΕΑΥΜ, με την 
οποία θα δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο (2) 
φορτηγά ψυγεία πιστοποιημένα κατά ADR και δύο (2) 
οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης. 

 
 
 

 
ΝΑΙ 

 

 
 
 

 
7 

Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων που σαφώς να 
αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά ΕΑΥΜ (για τα 
ΕΑΥΜ που καταθέτει προσφορά), καθώς και τα αναγκαία 
πιστοποιητικά ADR και ATP, σύμφωνα με το (ΦΕΚ 948 
Β/22-5-2008 και την απόφαση με αριθμό πρωτ. 
Α3/28216/2567  από 21-5-2009). Θα πρέπει να 
κατατεθούν δικαιολογητικά για τουλάχιστον 2 οχήματα 
μεταφοράς ΕΑΥΜ. 

 
 
 

 
ΝΑΙ 

 

8 

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, 
των οδηγών που θα διενεργούν τη μεταφορά των 
αποβλήτων, καθώς και κάποιο αποδεικτικό για τη σχέση 
των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης 
ΟΑΕΔ ή συμβάσεις των απασχολουμένων συνοδευόμενες 
από θεωρημένο πίνακα από την Επιθεώρηση Εργασίας 
και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). 

ΝΑΙ 

 

 
 

9 

Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, 
απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) 
οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς 
και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. 

 
 

ΝΑΙ 

 

 
10 

Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής – μεταφοράς των 
ΕΑΥΜ, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 
9001:2008 και ISO 14001:2004 και για την συλλογή – 
μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών 
μονάδων για τα οποία θα καταθέσει προσφορά.  

 
 
 

ΝΑΙ 
 

 

 
 
 

11 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η Υγεία και Ασφάλεια του 
προσωπικού που εμπλέκεται  στη συλλογή και μεταφορά 
των ΕΑΥΜ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν 
στοιχεία απόδειξης εμβολιασμού των οδηγών των 
οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων έναντι της 
Ηπατίτιδας Β και του τετάνου, ή βεβαίωση ύπαρξης 
αντισωμάτων. 

ΝΑΙ 

 

12 Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα ΝΑΙ  
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πρέπει να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του 
προσωπικού της Υγειονομικής Μονάδας, συμβουλές 
σχετικά με την ταξινόμηση και συσκευασία των ΕΑΥΜ 
(για τα ΕΑΥΜ που καταθέτει προσφορά), καθώς και 
επιστημονική υποστήριξη για την ορθή πρακτική 
διαχείρισης των ΕΑΥΜ. Οι παραπάνω εκπαιδευτικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται στην 
Υγειονομική Μονάδα από τον ανάδοχο, ο οποίος θα 
πρέπει να καταθέσει τη σχετική πιστοποίηση και το 
επιστημονικό προσωπικό που αυτός διαθέτει για την 
παροχή των παραπάνω πιστοποιημένων υπηρεσιών.  

Β ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 

 
 

 

Οι κάτωθι άδειες και τα δικαιολογητικά αφορούν το 
νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των αμιγώς 
μολυσματικών αποβλήτων, που θα υποβάλλει προσφορά 
μόνος του ή Συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση 
Εταιρειών: 

  

1 Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας ΝΑΙ  

 
 

2 

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της μονάδας 
επεξεργασίας σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και όπως ισχύει 
σήμερα. 

 

 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

3 

Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την τήρηση 
όλων των προτύπων που αναφέρονται στην Ελληνική 
Νομοθεσία ΚΥΑ οικ. 146163/2012, από έγκυρους 
κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς (Για τις μονάδες 
αποστείρωσης: ΕΛΟΤ 12740/00, ΕΛΟΤ 12347/97, ΕΛΟΤ ΕΝ 
1275/99  και  ΕΛΟΤ  ΕΝ1276/98,  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO 11138). 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

4 Έγγραφα που να αποδεικνύουν την επιτυχή προϋπηρεσία 
του νόμιμου κατόχου της άδειας επεξεργασίας στο 
αντικείμενο της επεξεργασίας των ΕΑΑΜ. Τεχνικά ή άλλα 
φυλλάδια (prospectus κλπ) από όπου προκύπτει η 
περιγραφή του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων 
που χρησιμοποιείται στην προτεινόμενη εγκατάσταση 
επεξεργασίας ΕΑΑΜ, η μεθοδολογία επεξεργασίας που 
ακολουθείται και η αποτελεσματικότητα - καταλληλόλητα 
αυτής. Θα πρέπει να κατατεθούν στοιχεία που 
αποδεικνύουν την μακροχρόνια αξιοπιστία του νόμιμου 
κάτοχου της άδειας διαχείρισης (επεξεργασία και τελική 
διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας) ΕΑΑΜ, από τα 
οποία να τεκμηριώνεται η τεχνική επάρκεια και 
αξιοπιστία των μέσων και του προσωπικού που αυτός 
διαθέτει. Για το σκοπό αυτό, να κατατεθούν αντίγραφα 
της κατατεθειμένης στο ΥΠΕΚΑ, Ετήσιας Απολογιστικής 
Έκθεσης Επεξεργασίας του νόμιμου κατόχου της άδειας 

ΝΑΙ  
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διάθεσης ΕΑΑΜ των προηγούμενων 3 ετών, στην οποία 
αναφέρονται στοιχεία των ΕΑΑΜ που επεξεργάστηκαν 
από αυτόν και τεκμηριώνουν την κατ’ ελάχιστη 
επιθυμητή τριετή εμπειρία στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο, την τεχνική ικανότητα και την αξιοπιστία του 
νόμιμου κατόχου της άδειας διάθεσης ΕΑΑΜ, στην 
εκτέλεση ανάλογου ποσοτικού και οικονομικού μεγέθους 
έργων. 

 
 

5 

Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα 
προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. αρ. 12740/00 
και ΕΛΟΤ αρ. 12347/97.γεγονός που θα αποδεικνύεται με 
κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο φορέα. 

 

 

ΝΑΙ 

 

 
 
 

6 

Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας 
αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς 
τρίτους και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη 
κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006. 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 
 

7 

Όσον αφορά στη διαχείριση των υπολειμμάτων 
επεξεργασίας των αποβλήτων θα πρέπει να κατατεθούν 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 
ΝΑΙ 

 

  Άδεια συλλογής και μεταφοράς των αποστειρωμένων 
ΕΑΑΜ (επεξεργασία με αποστείρωση) από την 
προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας προς τον 
προτεινόμενο καταλλήλως αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ. 

 

ΝΑΙ 

 

  Βεβαίωση από τον προτεινόμενο αδειοδοτημένο 
τελικό αποδέκτη των υπολειμμάτων ΧΥΤΑ (επεξεργασία 
με αποστείρωση). 

 

ΝΑΙ 

 

8 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ΑΠΟΦ. 
ΑΡ. ΟΙΚ. 146163/2012. 

ΝΑΙ  

Γ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) 

 Οι κάτωθι άδειες και τα δικαιολογητικά αφορούν το 
νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των αμιγώς 
μολυσματικών αποβλήτων, που θα υποβάλλει προσφορά 
μόνος του ή Συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση 
Εταιρειών: 

  

1 Άδεια λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας. ΝΑΙ  

 

2 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας  
επεξεργασίας σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και όπως ισχύει 
σήμερα 

 

ΝΑΙ 

 

3 Προσόντα στελέχωσης του αναγκαίου και εξειδικευμένου 
επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού, βοηθητικού 
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προσωπικού που θα λειτουργεί την μονάδα 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. 

 
 

 
4 

Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας 
αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς 
τρίτους και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη 
κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006. 

 
 

 
ΝΑΙ 

 

 
 

 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ οικ. 146163/2012 με τα 
παρατήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν 
σήμερα. 

 
 

ΝΑΙ 

 

Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) 

 Περιγραφή Έργου: Συλλογή και μεταφορά Ε.Α.Α.Μ, από 
τον ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου, στη Σταθερή 
Μονάδα Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς 
Μολυσματικών και Επεξεργασία τους 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Η συλλογή των ΕΑΑΜ θα γίνεται από το προσωπικό της 
Υγειονομικής Μονάδας, σε ειδικούς υποδοχείς σύμφωνα 
με την Απόφαση οικ.        146163/8-5-2012/ΦΕΚ        1537.       
Τα διαχωρισμένα Ε.Α.Α.Μ., θα τοποθετούνται σε 
υποδοχείς κατάλληλου χρώματος (σακούλες, χαρτοκυτία, 
ειδικά δοχεία αιχμηρών) τους οποίους θα προμηθεύει ο 
ανάδοχος ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να 
ακολουθήσει και ειδικότερα: α) τα προς αποστείρωση 
ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου 
χρώματος. β) τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ θα 
τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος πλην 
PVC. γ) Τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα 
τοποθετούνται προηγουμένως  σε άκαμπτες ανθεκτικές 
συσκευασίες μιας χρήσεως. Οι συσκευασίες να φέρουν 
κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη 
αναγνώριση της επικινδυνότητας τους (σύμφωνα με την 
απόφαση οικ. 146163/8-5- 2012/ΦΕΚ 1537/Παράρτημα Ι). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 

 
2 

Απαραίτητη είναι η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς 
την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό UN καθώς 
και η χρήση της αντίστοιχης συσκευασίας, με την 
κατάλληλη σήμανση και επισήμανσή της. 

 

 
ΝΑΙ 

 

 
 

3 

Ειδικότερα τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ θα 
συσκευάζονται σε χαρτοκυτία (εάν χρησιμοποιηθούν) με 
εσωτερική πλαστική επένδυση τύπου HOSPITAL BOX (των 
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οποίων η μεγαλύτερη διάσταση – στερεά διαγώνιος του 
κυτίου- δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 75cm) και 
τα οποία θα είναι συσκευασμένα σε πλαστική κόκκινη 
σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC. Επίσης 
εξωτερικά του χαρτοκυτίου θα τοποθετείται πλαστική 
σακούλα πλην PVC κόκκινου χρώματος, που θα περικλείει 
το χαρτοκυτίο. 

 
 

 
ΝΑΙ 

 
 

 
4 

Στο εσωτερικό των χαρτοκυτίων θα είναι συσκευασμένα 
τα ΕΑΑΜ σε πλαστική σακούλα από συνθετικό υλικό, 
πλην PVC και με ειδικό κλείστρο ασφαλείας, των οποίων 
το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την 
αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας. 

 
 

 
ΝΑΙ 

 

5 

Επίσης τα ΕΑΑΜ προς αποστείρωση επιτρέπεται η χρήση 
τροχήλατων ειδικών κάδων δευτερογενούς συσκευασίας 
των αποβλήτων για τη σύννομη και ασφαλή οδική 
μεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην περίπτωση 
αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται από την Υ.Μ σε 
κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες (πλαστικές σακούλες 
– ταχυδετήρες) και οι κάδοι (δευτερογενείς περιέκτες), θα 
διατίθενται για την εκτέλεση του έργου συλλογής – 
μεταφοράς από τον  ανάδοχο, δίχως πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση. Οι κάδοι θα είναι 
πιστοποιημένοι κατά ADR και θα απολυμαίνονται 
καταλλήλως από τον ανάδοχο μετά από κάθε χρήση 
λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98. Να κατατεθούν επίσης και τα σχετικά 
πιστοποιητικά ADR και ΕΛΟΤ. τους   οποίους   θα   
προμηθεύει   ο ανάδοχος 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 
 
 

6 

Ο ανάδοχος να πραγματοποιεί την αποκομιδή και 
μεταφορά, με τη συχνότητα που θα του καθορίσει η κάθε 
Υγειονομική Μονάδα, με βάση την παραγόμενη από 
αυτήν ποσότητα των αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων, 
με εκτιμώμενη συχνότητα φόρτωσης 3 φορές 
εβδομαδιαίως. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η παραγόμενη ποσότητα δεν ξεπερνάει τα 500 
λίτρα, οπότε η Υγειονομική Μονάδα έχει το δικαίωμα να 
την αποθηκεύσει σε θερμοκρασία κάτω από 0 ο C για 
χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες. 

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 

7 

Οι μέρες μεταφοράς δε θα περιλαμβάνουν Σάββατα, 
Κυριακές και επίσημες αργίες του ελληνικού κράτους. Η 
αποκομιδή θα γίνεται παρουσία του υπεύθυνου της Υ.Μ 
για τα  ΕΑΥΜ σε συγκεκριμένες ώρες που θα ορίσει ο 
ίδιος. 

 
 
 

ΝΑΙ 

 

 

 
8 

Η προσωρινή αποθήκευση στο χώρο του Νοσοκομείου 
των ΕΑΑΜ θα πρέπει να γίνεται σε ψυκτικό θάλαμο 
κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με την απόφαση 
οικ. 146163/8-5-2012/ΦΕΚ 1537. 

 

 
ΝΑΙ 
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9 

Η συλλογή των ΕΑΑΜ, τα οποία πρέπει να  είναι 
συσκευασμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
απόφαση οικ. 146163/8-5-2012/ΦΕΚ 1537, από τους 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης της Υγειονομικής 
Μονάδας (ψυκτικός θάλαμος) και η τοποθέτησή τους στο 
όχημα μεταφοράς να γίνεται από το προσωπικό του 
αναδόχου. 

 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 

 
10 

Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να έχει ιδιόκτητα φορτηγά 
εγκεκριμένα για το σκοπό αυτό και οι οδηγοί να έχουν 
πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης για τη 
μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
(Νοσοκομειακά απορρίμματα) κατά ADR. Τα οχήματα 
μεταφοράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 
σύμφωνα με την απόφαση οικ. 146163/8-5-2012/ΦΕΚ 
1537/2.2.4. 

 
 
 

 
ΝΑΙ 

 

 

11 

Το όχημα μεταφοράς να τοποθετείται σε συγκεκριμένο, 
ειδικά καθορισμένο από την Υγειονομική Μονάδα, χώρο, 
προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα. 

 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

12 

Ο ανάδοχος να καταθέτει στην εκάστοτε εξυπηρετούμενη 
Υγειονομική Μονάδα πρόγραμμα εργασιών συλλογής, 
μεταφοράς και τυχόν προσωρινής αποθήκευσης των 
ΕΑΑΜ. Επιπλέον, να καταθέσει με την προσφορά του 
περιγραφή του εξοπλισμού (τεχνικά χαρακτηριστικά 
οχημάτων, σήμανση οχημάτων κ.λ.π.) καθώς και του 
προσωπικού που διαθέτει. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 

13 

Το Νοσοκομείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει 
πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης 
ασφάλεια αστικής ευθύνης για τη σταθερή μονάδα  
επεξεργασίας. 

 
 

ΝΑΙ 

 

 
 

 
14 

Το ειδικό φορτηγό – ψυγείο του αναδόχου θα πρέπει να 
φέρει ζυγαριά για την ζύγιση των ΕΑΑΜ κατά τη φόρτωσή 
τους. Η ζύγιση θα γίνεται παρουσία αρμόδιας επιτροπής 
της Υγειονομικής Μονάδας. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα 
του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
 

 
ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

 
15 

Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς 
αποστείρωση ποσότητα αμιγώς μολυσματικών 
αποβλήτων, παρουσία Επιτροπής της Υγειονομικής 
Μονάδας. Επιπλέον να κατατεθούν Πιστοποιητικά που 
αποδεικνύουν τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, 
μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού της 
εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων. 

 
 
 
 

 
ΝΑΙ 

 

 
 

16 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση οικ. 
146163/8-5-2012/ΦΕΚ 1537, τα ΕΑΑΜ που μεταφέρονται 
και επεξεργάζονται εκτός ΥΜ, θα πρέπει να 
συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης 
(κεφάλαιο 6 της ανωτέρω απόφασης). 

 
 

ΝΑΙ 

 



16 

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης 2028/2020 

 
 
 

 
17 

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΕΑΑΜ από την 
υγειονομική μονάδα θα διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη 
συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται ο 
κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί 
χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός 
των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου >3 X 
ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το κιβώτιο δεν 
παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στην υγειονομική 
μονάδα. 

 
 
 
 

 
ΝΑΙ 

 

 

 
18 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν σχετικής 
απαίτησης  της  Υγειονομικής Μονάδας ο ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση παραλαβή των ΕΑΑΜ από την 
Υγειονομική Μονάδα εντός 24 ωρών. 

 

 
ΝΑΙ 

 

19 
Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε 
δρομολογίου. 

ΝΑΙ 
 

 

 
20 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου πρέπει να 
περιλαμβάνει το κόστος των απαιτούμενων συσκευασιών 
(σακούλες – χαρτοκιβώτια – ειδικά κυτία αιχμηρών) για 
τη συσκευασία των ΕΑΑΜ. 

 

 
ΝΑΙ 

 

 
 

21 

Εν γένει η συλλογή – μεταφορά και επεξεργασία των 
ΕΑΑΜ να πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην 
Κ.Υ.Α. 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1537/2012). 

 
 

ΝΑΙ 

 

Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) 

 Περιγραφή Έργου: Συλλογή και Μεταφορά Μ.Ε.Α. και 
Α.Ε.Α από τον ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου στη 
Σταθερή Μονάδα Επεξεργασίας, Μικτών Επικίνδυνων 
Αποβλήτων και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων, και 
Επεξεργασία τους 

  

 
 
 
 
 
 

 
1 

Η συλλογή των ΜΕΑ και ΑΕΑ θα γίνεται από το 
προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας, σε ειδικούς 
πιστοποιημένους υποδοχείς, τους οποίους θα 
προμηθεύει ο ανάδοχος, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 
146163/8-5- 2012/ΦΕΚ 1537. Τα διαχωρισμένα ΜΕΑ θα 
τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος. Τα 
προς αποτέφρωση ΜΕΑ τοποθετούνται σε συσκευασία 
κόκκινου χρώματος (απόφαση οικ. 146163/8-5- 2012/ΦΕΚ 
1537). Τα υγρά ΑΕΑ θα συσκευάζονται σε πιστοποιημένα 
κατά UN διαφανή μπιτόνια μέγιστης χωρητικότητας 20lit. 

 
 
 
 
 
 

 
ΝΑΙ 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ο ανάδοχος να πραγματοποιεί την αποκομιδή και 
μεταφορά, με τη συχνότητα που θα του καθορίσει η κάθε 
Υγειονομική Μονάδα, με βάση την παραγόμενη από 
αυτήν ποσότητα των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, με 
ελάχιστη συχνότητα φόρτωσης 1 φορά εβδομαδιαίως. 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
παραγόμενη ποσότητα δεν ξεπερνάει τα 500 λίτρα, οπότε 
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2 η Υγειονομική Μονάδα έχει το δικαίωμα να την 
αποθηκεύσει σε θερμοκρασία κάτω από 0 ο C για χρονικό 
διάστημα έως 30 ημέρες. Όσον αφορά στην αποκομιδή 
και μεταφορά στα ΑΕΑ, η συχνότητα μεταφοράς τους θα 
είναι όποτε απαιτείται. 

ΝΑΙ 

 
 

3 

Οι μέρες μεταφοράς δε θα περιλαμβάνουν Σάββατα, 
Κυριακές και επίσημες αργίες του ελληνικού κράτους. Η 
αποκομιδή θα γίνεται παρουσία του υπεύθυνου της Υ.Μ 
για τα  ΕΑΥΜ σε συγκεκριμένες ώρες που θα ορίσει ο 
ίδιος. 

 
 

ΝΑΙ 

 

 

 
4 

Η προσωρινή αποθήκευση στο χώρο του Νοσοκομείου 
των ΜΕΑ θα πρέπει να  γίνεται σε ψυκτικό θάλαμο 
κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με την απόφαση 
οικ. 146163/8-5-2012/ΦΕΚ 1537. 

 

 
ΝΑΙ 

 

 
 
 

5 

Τα ΑΕΑ αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο εντός της ΥΜ, για 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. 
Κατά την αποθήκευσή τους πρέπει να πληρούνται όσα 
προβλέπονται από την κοινή υπουργική απόφαση 
4944/1159/2006. 

 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

6 

Η συλλογή των ΜΕΑ, ΑΕΑ τα οποία πρέπει να είναι 
συσκευασμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
απόφαση οικ. 146163/8-5-2012/ΦΕΚ 1537, από τους 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης της Υγειονομικής 
Μονάδας (ψυκτικός θάλαμος) και η τοποθέτησή τους στο 
όχημα μεταφοράς να γίνεται από το προσωπικό του 
αναδόχου. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

7 

Ο ανάδοχος να παραδίδει τα ΜΕΑ, ΑΕΑ για αποτέφρωση 
σε εγκεκριμένη, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και 
κοινοτική νομοθεσία, εγκατάσταση επεξεργασίας (να 
υπάρχει σύμβαση σε ισχύ). Η οριζόμενη από την 
απόφαση οικ. 146163/8-5-2012/ΦΕΚ 1537 μέθοδος 
επεξεργασίας των ΜΕΑ, ΑΕΑ είναι η μέθοδος της 
αποτέφρωσης. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Ο ανάδοχος να διαθέτει τις σχετικές περιβαλλοντικές 
αδειοδοτήσεις ώστε μέχρι την παράδοση των αποβλήτων 
για αποτέφρωση να εκτελεί προσωρινή αποθήκευση των 
ΜΕΑ, ΑΕΑ εκτός των Υγειονομικών Μονάδων, να 
φροντίζει ώστε τα απόβλητα να τοποθετούνται σε 
δεύτερο υποδοχέα του ιδίου χρώματος με τον αρχικό 
υποδοχέα (κόκκινο εκτός από την περίπτωση που τα προς 
αποτέφρωση απόβλητα περιέχουν πάνω από 1% 
αλογονούχες οργανικές ουσίες οπότε  το χρώμα του 
αρχικού και του δεύτερου υποδοχέα είναι πράσινο), 
πλήρους στεγανότητας, για να αποτρέπονται τυχόν 
διαφυγές υγρών και να υπολογίζει στο μέγιστο χρόνο 
αποθήκευσης αθροιστικά και το χρόνο προσωρινής 
αποθήκευσης εντός της Υγειονομικής Μονάδας. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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9 

Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να έχει ιδιόκτητα φορτηγά 
εγκεκριμένα για το σκοπό αυτό και οι οδηγοί να έχουν 
πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης για τη 
μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
(Νοσοκομειακά απορρίμματα) κατά ADR. Τα οχήματα 
μεταφοράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 
σύμφωνα με την απόφαση οικ. 146163/8-5-2012/ΦΕΚ 
1537/2.2.4 

 
 
 

 
ΝΑΙ 

 

 

10 

Το όχημα μεταφοράς να τοποθετείται σε συγκεκριμένο, 
ειδικά καθορισμένο από την Υγειονομική Μονάδα, χώρο, 
προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα. 

 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

11 

Ο ανάδοχος να καταθέτει στην εκάστοτε εξυπηρετούμενη 
Υγειονομική Μονάδα πρόγραμμα εργασιών συλλογής, 
μεταφοράς και τυχόν προσωρινής αποθήκευσης των 
ΜΕΑ, ΑΕΑ. Επιπλέον, να καταθέσει περιγραφή του 
εξοπλισμού (τεχνικά χαρακτηριστικά οχημάτων, σήμανση 
οχημάτων κ.λ.π.) καθώς και του προσωπικού που 
διαθέτει. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 

12 

Το Νοσοκομείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει 
πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης 
ασφάλεια αστικής ευθύνης για τη σταθερή μονάδα  
επεξεργασίας. 

 
 

ΝΑΙ 

 

13 
Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε 
δρομολογίου. 

ΝΑΙ 
 

 
 
 

14 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση οικ. 
146163/8-5- 2012/ΦΕΚ 1537 τα ΜΕΑ,  ΑΕΑ που 
μεταφέρονται και επεξεργάζονται εκτός ΥΜ, θα πρέπει να 
συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης 
(κεφάλαιο 6 της  ανωτέρω απόφασης). 

 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 

 
15 

Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς 
αποτέφρωση ποσότητα των ΜΕΑ, ΑΕΑ  της Υγειονομικής 
Μονάδας, παρουσία Επιτροπής που θα ορίσει η 
Υγειονομική Μονάδα και προσωπικό του αναδόχου. Τα 
έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

 
 

 
ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

 
16 

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΜΕΑ, ΑΕΑ από την 
υγειονομική μονάδα θα διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη 
συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται ο 
κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί 
χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός 
των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου >3 X 
ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το κιβώτιο δεν 
παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στην υγειονομική 
μονάδα 

 
 
 
 

 
ΝΑΙ 

 

 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν σχετικής   
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17 

απαίτησης  της  Υγειονομικής Μονάδας ο ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση παραλαβή των Ε.Α.Υ.Μ από την 
Υγειονομική Μονάδα εντός 24 ωρών. 

 
ΝΑΙ 

 

 
18 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να 
συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση 
μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε 
απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ 
τους σύμβασης. 

 

 
ΝΑΙ 
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Η οικονομική προσφορά του αναδόχου πρέπει να 
περιλαμβάνει το κόστος των απαιτούμενων 
χαρτοκιβωτίων και υποδοχέων για τη συσκευασία των 
ΜΕΑ και ΑΕΑ. 

 

ΝΑΙ 
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Εν γένει η συλλογή – μεταφορά και επεξεργασία 
μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ να πληροί τις απαιτήσεις που 
περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄ 
1537/2012). 

 

ΝΑΙ 

 

ΣΤ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
 
 

 

Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα 
προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. 
Μετά την επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει να είναι μη 
αναγνωρίσιμα. Τα είδη των αποβλήτων που δύναται να 
υποστούν επεξεργασία με κάποια από τις τεχνολογίες 
που υπάγονται στις τεχνολογίες αποστείρωσης, 
καθορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα Ι της απόφασης 
οικ. 146163/8-5- 2012/ΦΕΚ 1537. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 

 
1 

Για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των 
ΕΑΑΜ πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: Τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την 
αποστείρωση στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή, ώστε 
αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα γεγονός που συμβάλλει 
στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά και 
στη μείωση του όγκου τους. 

 
 
 

 
ΝΑΙ 

 

 
 

2 

Τα εκπεμπόμενα αέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την 
αποστείρωση θα πρέπει να απομακρύνονται ή να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που δε θα  
δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον. 

 
 

ΝΑΙ 

 

 

 
3 

Οι σταθερές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρέπει να 
διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις  για την επεξεργασία 
των ΕΑΑΜ οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα 
διαμορφωμένου κτιριακού χώρου. 

 

 
ΝΑΙ 

 

4 

Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει καταγραφικά 
συστήματα μέτρησης  και ελέγχου όλων των λειτουργιών 
(π.χ. θερμόμετρα, μανόμετρα κ.α.), για τη συνεχή 
καταγραφή της θερμοκρασίας, της πίεσης, του κενού, του 
χρόνου και γενικά των παραμέτρων της διαδικασίας της 

ΝΑΙ 
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αποστείρωσης (καταγραφή – εκτύπωση της 
θερμοκρασίας, της πίεσης, του κενού και του χρόνου). Θα 
πρέπει να εκδίδεται αναλυτική εκτύπωση σε κάθε κύκλο 
επεξεργασίας της καταγραφής όλων των παραμέτρων 
λειτουργίας του εξοπλισμού, η οποία εκτύπωση θα 
διατηρείται στο αρχείο της εγκατάστασης ώστε να 
δύναται να ελεγχθεί από την Υγειονομική Μονάδα. Να 
κατατεθεί αντίγραφο ενός ενδεικτικού καταγραφικού που 
εκδόθηκε από τον εξοπλισμό επεξεργασίας, και αφορά 
ένα πρόσφατο κύκλο επεξεργασίας που εκτελέστηκε στην 
προτεινόμενη εγκατάσταση διάθεσης των ΕΑΥΜ. 

 

5 

Αν η αποστείρωση δεν είναι αποτελεσματική ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία έως ότου 
επιτευχθεί η αποτελεσματική επεξεργασία των 
αποβλήτων. 

 

ΝΑΙ 

 

 

 
6 

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. 

 

 
ΝΑΙ 

 

 
 

 
7 

Οι κινητές μονάδες θα επεξεργάζονται τα απόβλητα σε 
ειδικά καθορισμένους χώρους των ΥΜ, οι οποίοι πρέπει 
να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές (π.χ. δίκτυα 
ύδρευσης, αποχέτευσης, θέση στάθμευσης της κινητής 
μονάδας, φωτισμό, σήμανση, εγκαταστάσεις 
πυρόσβεσης). 

 
 

 
ΝΑΙ 

 

8 

Να κατατεθούν στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου 
σχετικά με την αποστειρωτική ικανότητα του εξοπλισμού 
επεξεργασίας ΕΑΑΜ που χρησιμοποιείται στην 
εγκατάσταση, από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς 
φορείς και από τα οποία στοιχεία να προκύπτει το 
επίπεδο αποστείρωσης που έχει σχεδιασθεί - 
πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού και 
πιστοποιημένα συνεχίζει να τηρείται στην προτεινόμενη 
εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΑΜ.  
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διενεργείται τακτικός 
έλεγχος αποστείρωσης σε κάθε κύκλο αποστείρωσης με 
πιστοποιημένους δείκτες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διενεργείται δειγματοληπτικός 
έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης 
γίνονται από εξειδικευμένο και διαπιστευμένο 
εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου που ακολουθείται είναι 
το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.01. 

ΝΑΙ 

 

Ζ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
 

Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να 
τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και 
οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων 
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αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της κοινής  
υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 "Μέτρα και 
όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
από την αποτέφρωση των αποβλήτων" (ΦΕΚ 
759/Β/2005), όπως εκάστοτε ισχύει. 

 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 

 
1 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου 
(σχεδιασμός και συνθήκες λειτουργίας) των 
εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο 
Άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 
22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον 
ισχύουν τα εξής: 1. Οι θάλαμοι καύσεως θα πρέπει να 
διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση 
ίση τουλάχιστον με το ένα δέκατο (1/10) της ωριαίας 
δυναμικότητας της εγκατάστασης. 

 
 
 
 

 
ΝΑΙ 

 

 

2 

Το υλικό κατασκευής των θαλάμων καύσης και 
μετάκαυσης θα πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε 
διαβρωτικά απόβλητα ή αέρια και σε θερμικά σοκ. 

 

ΝΑΙ 

 

 
3 

Το άνοιγμα της εισόδου θα πρέπει να είναι αρκετά 
μεγάλο ώστε να επιτρέπει τη φόρτωση πακεταρισμένων 
αποβλήτων. 

 
ΝΑΙ 

 

 

4 

Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και 
να ρυθμίζεται από μία κεντρική κονσόλα, με συνεχή 
επίδειξη και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας. 

 

ΝΑΙ 

 

 
 
 

 
5 

Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι 
κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να: 

ΝΑΙ 
 

• απολυμαίνεται εύκολα, ΝΑΙ  

• εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης, 
ΝΑΙ 

 

• παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων των 
αποβλήτων - όπου αυτά χρησιμοποιούνται - προ της 
εισόδου τους στο θάλαμο καύσεως. 

 

ΝΑΙ 

 

 
 

 
 

Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης 
είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα προβλεπόμενα στο 
Άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 
22912/1177/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης 
και όσα περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄ 
1537/2012) 

 
 

 
ΝΑΙ 

 

 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της  Κ.Υ.Α.    
146163/2012    (ΦΕΚ    Β΄  1537/2012), όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι παρ. 4 της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 
                ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

                           Άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412 / 2016  Α 147) 
           Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων  
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής  
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99222008 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αφεντούλη & Ζαννή –Πειραιάς Τ.Κ 
18536 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γρηγορίου Μαρία 
- Τηλέφωνο: 210-4592157 
- Ηλ. ταχυδρομείο: grigoriou@tzaneio.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.tzaneio.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): Συνοπτικός διαγωνισμός για την Αποκομιδή και Διαχείριση 
Νοσοκομειακών Αποβλήτων, τύπου Ε.Α.Α.Μ. – Μ.Ε.Α. – Α.Ε.Α.  CPV 90524100-7 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007451748       (αριθμ. εγκεκρ. Αιτήματος) 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  υπηρεσίες 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 2028 / 
2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Ε.Α.Α.Μ. – Μ.Ε.Α. – Α.Ε.Α.  

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

Αναφέρονται και κατατίθενται, μαζί με την 
υπόλοιπη προσφορά, στον φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής έγγραφα 
αρμόδιων δημόσιων αρχών από τα οποία  
αποδεικνύονται η  σύσταση, τελευταία 
τροποποίηση καταστατικού και η 
ισχύουσα εκπροσώπηση του οικονομικού 
φορέα με δυνατότητα συμβατικής 
δέσμευσης 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

Αναφέρονται και κατατίθενται, μαζί με την 
υπόλοιπη προσφορά, στον φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής έγγραφα 
αρμόδιων δημόσιων αρχών από τα οποία  
αποδεικνύονται η  σύσταση, τελευταία 
τροποποίηση καταστατικού και η 
ισχύουσα εκπροσώπηση του οικονομικού 
φορέα με δυνατότητα συμβατικής 
δέσμευσης 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουi το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
παραπάνω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
Σε ενδεχόμενο αρνητικής δήλωσης 
προσκομίζονται με την κατάθεση της 
προσφοράς σχετικά ποινικά μητρώα 
του/των νομίμων εκπροσώπων του 
οικονομικού φορέα απ΄τα οποία προκύπτει 
η μη υπαγωγή του στα αδικήματα που 
αναφέρονται και κατατίθενται στο φάκελο 
δικαιολογητικών μαζί με την υπόλοιπη 
προσφορά 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

 Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςi, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
Σε ενδεχόμενο θετικής δήλωσης 
αναφέρονται τα σχετικά πιστοποιητικά 
ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενημερότητας που κατατίθενται στο 
φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί 
με την υπόλοιπη προσφορά 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής  ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 Καταλληλότητα 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

 Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής 
 

[…] 
 
Κατατίθεται σχετικό πιστοποιητικό 
εγγραφής στον φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής μαζί με την υπόλοιπη 
προσφορά 
 
 

 
 

 Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
Εάν ναι αναφέρονται τα σχετικά 
πιστοποιητικά που περιέχονται στο 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος V –Τελική Δήλωση 

Ο παρακάτω υπογράφων, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV παραπάνω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 Δηλώνω επισήμως ότι καταθέτω  τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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