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13.22 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΝΟΜΙΜΑ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ  ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΑ (μικτά επικίνδυνα απόβλητα) &  ΕΑΑΜ (επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς 

μολυσματικά) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ & ΤΩΝ  ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ-

ΑΠΟΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ), ΓΙΑ (1) ΕΝΑ ΕΤΟΣ ή ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. Η.Π. 146163/8-5-2012 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.000,00 €  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2022-2023 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Νόμο 3329/ΦΕΚ 81/Τ.Α΄/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τον Νόμο 3527/ΦΕΚ 25/Τ.Α΄/2007, «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » 

3. Τον Νόμο 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 ¨Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις». 

4. Τον Ν. 4024/2011 άρθρο 26 «περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης». 

5. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες  2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 146163/8-5-2012 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων»  

7. Το Π.Δ. 80/2016 άρθρο 9 παρ. 4 περί Ανάληψης δέσμευσης ποσού.  

8. Τον Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

9. Την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) παρ. 3 «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού».  

10. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις 

11. Τη με αριθμ. 6ης/16-2-2022 (OIK. ΘΕΜΑ 6ο) (ΑΔΑ : ΨΖΒΩ469Η5Ω-ΨΡΥ) απόφαση Δ.Σ. του ΨΝΑ, η οποία, 

μεταξύ άλλων, εγκρίνει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/16, άρθρο 118 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εξεύρεση αναδόχου, νόμιμα αδειοδοτημένου  που θα αναλάβει την συλλογή, 

μεταφορά, αποκομιδή, επεξεργασία των ΜΕΑ (μικτά επικίνδυνα απόβλητα) &  ΕΑΑΜ (επικίνδυνα απόβλητα 

αμιγώς μολυσματικά) του Ψ.Ν.Α. & των  σαράντα (40) εξωνοσοκομειακών δομών αυτού. 

12. Το Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 22REQ009983233 

13. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 22REQ009985869 

14. Την αριθμ. την 1316  Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης, για το έτος 2021, την 340  για το έτος 2022 και την 101 για 

το έτος 2023. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Τμήμα    :  Προμηθειών 

Πληροφορίες: Τηλ. 2132054245  Μ. Κουτσούκη, Eσ: 468  e-mail: promith@psyhat.gr  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%96%CE%92%CE%A9469%CE%975%CE%A9-%CE%A8%CE%A1%CE%A5
mailto:promith@psyhat.gr
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή, μεταφορά, αποκομιδή, επεξεργασία των ΜΕΑ (μικτά επικίνδυνα 

απόβλητα) &  ΕΑΑΜ (επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά) του Νοσοκομείου μας & των  σαράντα (40) 

εξωνοσοκομειακών δομών αυτού (με δυνατότητα προσθαφαίρεσης δομών λόγω μισθώσεων-απομισθωσεων κτιρίων), για 

(1) ένα έτος, σε βάρος του ΚΑΕ 0846, CPV : 90524100-7 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μόνο για το σύνολο των ζητουμένων ποσοτήτων.   

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 
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 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ 

όπως και τα λοιπά έγγραφα που περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλότητα του οικονομικού φορέα. 

 

Επίσης με την υποβολή της προσφοράς σας να μας προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

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). 

 

Β) Έγγραφα πρωτοδικείου (εφόσον η προσφορά ξεπερνά το ποσό 2.500,00€, χωρίς ΦΠΑ)  περί : 1)μη πτώχευσης, 2) 

λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 

6)υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη διαδικασία 

ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης 

του Ν. 4307/2014. 

 

Γ) 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. 

 

Δ) 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. 

 

Ε) 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. 

 

ΣΤ) 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 
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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. 

 

Ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

 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. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 29/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. στην 

Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ψ.Ν.Α. (ΔΑΦΝΙ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α.  

 

Α. Η προσφορά να σταλεί σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ΨΝΑ (Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι Αττικής ,Τ.Κ 

124.62) αναγράφοντας: 

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

 

2. Την περιγραφή των αιτούμενων υπηρεσιών, 

 

3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας 

Πρόσκλησης 

 

4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 

 

7. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους υποφακέλους 

(Δικαιολογητικά, Τεχνική προσφορά, Οικονομική προσφορά καθώς και αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή – usb 

stick (flash drive) ή εξωτερικό δίσκο ή cd Rom) 

 

ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Η παραλαβή, μεταφορά και αποκομιδή των ΜΕΑ & ΕΑΑΜ θα πραγματοποιείται έπειτα από προ συνεννόηση της 

εταιρείας με το Τμήμα Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της για ένα (1) έτος ή έως εξαντλήσεως του ποσού και των 

συμβατικών υποχρεώσεων αυτής. 

ΑΔΑ: 91ΨΗ469Η5Ω-ΟΞΤ





  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
4 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του 

ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος 

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

 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής: α) 

την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 

της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 

ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 

υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.) 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους, ως εκ τούτου όπως αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη όπως και  email & 

τηλέφωνο. 

 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, 

από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016, σε αμφότερες δε 

τις περιπτώσεις εφόσον η εν λόγω εφαρμογή διατάξεων δεν έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ρητώς θεσπίζονται στην 

παρούσα πρόσκληση. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείτε μηνιαία όταν ο ανάδοχος εκπληρώσει τις συμβατικές του  υποχρεώσεις. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από τον νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που 

παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίνονται αρμοδίως.   

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες  κρατήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) του 

Νοσοκομείου μας μπορούν να διαχειριστούν σύμφωνα με την νομοθεσία διαχείρισης Αποβλήτων Υγιειονομικών 

μονάδων, με τη μέθοδο της αποτέφρωσης ενώ η μέθοδος της αποστείρωσης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στα 

Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ).  

Οι τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν τον ανάδοχο που αναλαμβάνει την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 

ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ του Νοσοκομείου μας είναι οι εξής: 

 

Το Νοσοκομείο μας παράγει Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) από τα Ψυχιατρικά τμήματα 

περίπου 150 κιλά εβδομαδιαίως και η αποκομιδή θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα, και μικρή ποσότητα Μικτών 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (Μ.Ε.Α) από το Μικροβιολογικό Εργαστήρι (10 κιλά περίπου το μήνα) όπου θα 

διαχειρίζονται με την μέθοδο της αποτέφρωσης. 

 

Η συλλογή, ο διαχωρισμός και η συσκευασία των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) θα 

γίνεται από προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας (Παράρτημα 1, της ΚΥΑ οικ.146163), δηλ. από το 

ιατρονοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό στο σημείο παραγωγής τους και την στιγμή που παράγονται. Τα 

απόβλητα θα πρέπει να τοποθετούνται ξεχωριστά, σε διακριτούς περιέκτες ανάλογα με τα ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά και την μέθοδο επεξεργασίας. Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε κατάλληλους υποδοχείς 

συγκεκριμένου χρώματος και χαρακτηριστικών ανάλογα με τη φύση τους και την επεξεργασία στην οποία πρόκειται να 

υποβληθούν. 

 

Για την συσκευασία των ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ), 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 relatif au transport international des merchandises 

Dangereuses par Route-ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime Organization / 

International Maritime Dangerours Goods code-IMO/IMDG), του Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές 

μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (RID) της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport 

Association- ΙΑΤΑ) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization-

ICAO). Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά 

τους, σε κλάση και αριθμό UΝ. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη 

αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. 

 

Τα ΕΑΥΜ συλλέγονται πλησίον του τόπου παραγωγής τους. Απαγορεύεται η διαδικασία εκκένωσης και 

επαναλαμβανόμενης πλήρωσης του υποδοχέα. Η πλήρωση των υποδοχέων (τύπου Ηοspital Box), δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού τους όγκου. 

 

Κατά την διαδικασία συλλογής των Επικινδύνων Αποβλήτων, λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας 

σκόνης, αερίων εκπομπών, σταγονιδίων καθώς και της μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών από την άμεση 

επαφή των χειρών του υπεύθυνου προσωπικού. 

 

Η Υγειονομική Μονάδα θα παραδίδει στον ανάδοχο τα απόβλητα κατάλληλα συσκευασμένα σύμφωνα με την ΚΥΑ και 

τον κώδικα ΑDR. από τους ειδικούς ψυκτικούς θαλάμους της Υγειονομικής Μονάδας και θα μεταφέρονται στο 

φορτηγό ψυγείο, από προσωπικό του Αναδόχου. 

 

Τα προς αποτέφρωση επικίνδυνα απόβλητα τοποθετούνται σε συσκευασίες μιας χρήσης  κόκκινου χρώματος, με 

σήμανση με τον όρο -επικίνδυνα απόβλητα- και το διεθνές σύμβολο μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα. 

Τα προς αποστείρωση επικίνδυνα απόβλητα τοποθετούνται σε συσκευασίες μιας χρήσης κίτρινου χρώματος με 

σήμανση με τον όρο- επικίνδυνα απόβλητα- και το διεθνές σύμβολο μολυσματικού και επικινδύνου χαρακτήρα. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με τους υπεύθυνους διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων του Νοσοκομείου 

για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης για την συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων 

σύμφωνα με το Παράρτημα Ι «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ,» της 

ΚΥΑ οικ.146163. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Υγειονομική Μονάδα, το υπογεγραμμένο 

από την Μονάδα Επεξεργασίας αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης, ως βεβαίωση επεξεργασίας της ποσότητας του 

φορτίου που παρέλαβε από την Υγειονομική Μονάδα. 
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Το προσωπικό του αναδόχου είναι υποχρεωμένο να μεταφέρει τα ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ – ΜΕΑ) από το χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης στο ειδικό φορτηγό-ψυγείο του αναδόχου προς ζύγιση και το οποίο θα τα μεταφέρει προς επεξεργασία. 

 Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του βάσει συγκεκριμένου προγράμματος, διαθέτοντας προσωπικό 

κατάλληλα εκπαιδευμένο, όπως ορίζεται από την σχετική νομοθεσία. Επίσης, θα διαθέτει στο προσωπικό του 

κατάλληλο εξοπλισμό που αφορά τα προβλεπόμενα Ατομικά Μέτρα Προστασίας (Μ.Α.Π.) και σ' όσες ποσότητες 

είναι αναγκαίο κάθε φορά για την παραλαβή, αποκομιδή, μεταφορά και εκφόρτωση του κάθε φορτίου 

ΕΑΥΜ(ΕΑΑΜ-ΜΕΑ). 

 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο της διαχείρισης των Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ) της Αναθέτουσας 

Αρχής δύο (2) πιστοποιημένα κατά ΑDR και ΑΤΡ ειδικά οχήματα (φορτηγά-ψυγεία) μεταφοράς ΕΑΥΜ τα οποία θα 

φέρουν ηλεκτρονικό ζυγό για την ζύγιση των ΕΑΥΜ κατά την φόρτωσή τους. Η ζύγιση πρέπει να γίνεται 

υποχρεωτικά παρουσία αρμόδιας Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας ή αναπληρωματικών αυτών. 

 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρία για την εκτέλεση του μέρους του 

έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί και η μεταξύ τους σύμβαση. 

 

Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων του Νοσοκομείου από την μονάδα 

επεξεργασίας των αποβλήτων. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας, το είδος των 

αποβλήτων προς επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων 

 

Ο ανάδοχος, εφ' όσον είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε συλλογή - μεταφορά ΕΑΥΜ, πρέπει 

να έχει καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 

1. Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ – ΜΕΑ) από την αρμόδια Διεύθυνση 

Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση 

τους για μεταφορά ΕΑΥΜ.  

 

Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον 

δύο (2) οχημάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ πιστοποιημένα κατά ΑDR. 

 

2. Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή-μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΥΜ), σύμφωνα με το 

άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. οικ.146163 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων» όπου πρέπει να περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα 

εκτελεστεί το έργο. 

3. Έγγραφο της εταιρείας μεταφοράς των Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΥΜ) που να αποδεικνύει την 

καταχώριση της στο μητρώο φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 

4. Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ΑDR (αντίστοιχων των μεταφερομένων υλικών) των 

οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση 

εργασίας των οδηγών με την εταιρία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ, και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). 

Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ' ελάχιστον 

δύο οδηγών  που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά. 

5. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να προσκομίσει πιστοποιητικά ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης 

των ψυκτικών μηχανημάτων των φορτηγών ψυγείων. 

6. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει έγγραφα όπου θα αναγράφεται η συμμόρφωση του φορτηγού 

ψυγείου σύμφωνα με τους κανόνες ΑDR για την σύννομη οδική μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων. 

7. Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και κατά ISO 14001:2015 για την 

συλλογή και μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου κατόχου της 

άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ, στην οποία να δηλώνεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο (2) αδειοδοτημένα 

οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο 

σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ αριθμ. οικ.146163 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων» και ότι θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω ΚΥΑ. 

9. Επιθυμητή είναι η έγγραφη απόδειξη της προϋπηρεσίας του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς στο 

αντικείμενο της μεταφοράς των ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ- ΜΕΑ) (προηγούμενες συμβάσεις Δημοσίων 

Νοσοκομείων που υλοποιήθηκαν μετά  τον χρόνο έκδοσης της άδειας και υπό καθεστώς ισχύος αυτής). 

Όλες οι διαδικασίες της συλλογής και μεταφοράς να τηρούν τα προβλεπόμενα στην Αριθμ. οικ.146163 

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». 
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10. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με ασφαλιστική εταιρία για 

ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον. Η ασφάλεια να 

καλύπτει όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων, από τη συλλογή μέχρι την αποτέφρωση ή την 

αποστείρωση τους και για το σύνολο της περιοχής εντός της οποίας δραστηριοποιείται η εταιρία. 

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 2 φορτηγών που θα εκτελέσουν το έργο της μεταφοράς των ΕΑΥΜ ( 

ΕΑΑΜ – ΜΕΑ) 

 

Για τις οδικές μεταφορές των επικίνδυνων αποβλήτων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ADR. Tα οχήματα 

μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007. «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε 

κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β7-03-07) όπως τροποποιήθηκε από την 

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄948). 

 

Ο οδηγός που εκτελεί την μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος 

πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών. 

Τα οχήματα μεταφοράς των ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ πρέπει: 

1) Να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤ 8 οC να μην φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, 

να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να πλένονται, να απολυμαίνονται εύκολα, και να διαθέτουν ατομική 

προστασία του οδηγού και των χειριστών. 

2) Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα στο όχημα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης. 

3) Να είναι κατάλληλο και εφοδιασμένο με πιστοποιητικά έγκρισης ADR 

4) Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κίνδυνου σε εμφανές σημείο. 

5) Να είναι κατάλληλου μεγέθους συμφωνά με τον ΚΟΚ 

6) Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος που να διασφαλίζει 

την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης. 

7) Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφάλειας το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση του φορτίου κατά 

την διάρκεια της μεταφοράς του 

8) Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών. 

9) Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με ειδικούς δείκτες 

για συλλογή και εξέταση υγρών διαρροών. 

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

11) Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το τέλος 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. 

12) Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων. 

 

Η Επεξεργασία {ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ} των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) γίνεται σύμφωνα 

με την ΚΥΑ 146163 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΚΕΦ. 4, Επεξεργασία ΕΑΑΜ εκτός Υ.Μ. 

 

Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ θα πρέπει να γίνεται από κατάλληλη μονάδα αποστείρωσης με ατμό υπό πίεση σύμφωνα 

με  την ΚΥΑ.146163. 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ εφαρμόζονται τόσο σε 

σταθερές όσο και σε κινητές μονάδες επεξεργασίας και αναφέρονται στα εξής για τα οποία ο ανάδοχος θα πρέπει να 

καταθέσει με την προσφορά του πιστοποιητικά που διασφάλισε ο κατασκευαστής του εξοπλισμού από έγκυρους ή και 

διεθνής φορείς. 

 

Τήρηση των διαδικασιών αποστείρωσης οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ 

αρ. 12740/00 και ΕΛΟΤ 12347/98. 

 

Τεκμηρίωση της αποστειρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού με επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης  το  υιοθετούμενο 

επίπεδο ΙΙΙ όπως προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies 

(SΤΑΑΤΤ) των ΗΠΑ. 

- Για τις βλαστικές μορφές βακτηρίων (νegetativebacteria), τους μύκητες (fungi), τους λιπόφιλους/υδρόφιλους 

ιούς (lipophilic/hydrophilic viruses), τα παράσιτα (parasites) και τα μυκοβακτήρια (mycobacteria), η αποστείρωση 

πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδα 6 log10 ή μεγαλύτερα (99,9999% μείωση). 

- Για τα σπόρια των Β. stearothermophilus και Β. Subtilis η αποστείρωση πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδα 4 

log10 ή μεγαλύτερα (99,99% μείωση). 
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Οι βιολογικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της χρησιμοποιούμενης 

μεθόδου πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ αρ. 11138/07 (τεύχη 01-05). 

Πέραν των Β. stearothermophilus και Β. subtilis, δύναται επίσης να χρησιμοποιηθούν οι εξής μικροοργανισμοί 

δείκτες ανάλογα με την περίπτωση: 

- Βλαστικές μορφές βακτηρίων 

- Staphylococcus aureus (ΑΤCC 6538) 

- Pseudomonas aeruginosa (ΑΤCC15442) 

- Μύκητες 

- Candida albicans (ATCC 18804) 

- Penicillium chrysogenum (ΑΤCC 24791) ο Aspergillus niger 

- Ιοί 

- Πόλιο 2 ή Πόλιο 3 

- ΜS-2 Βακτηριοφάγος (ΑΤCC 15597-Β1) 

- Παράσιτα 

- Ωοκύστες Cryptosporidium spp. 

- Κύστες Giardia spp. 

- Μυκοβακτήρια 

- Mycobacterium terrae 

- Mycobacterium phlei 

- Mycobacterium bovis (ΑΤCC 35743). 

 

Για την εφαρμογή της μεθόδου αποστείρωσης των ΕΑΑΜ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρέπει να πληρούνται 

οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

1) 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 στην 

μείωση του όγκου τους. Μη αναγνωρίσιμα απόβλητα θεωρούνται εκείνα τα απόβλητα των οποίων η μορφή, 

μετά τον τεμαχισμό και την αποστείρωση, αποκλείει την οποιαδήποτε επαναχρησιμοποίησή τους και δεν 

δημιουργεί πρόβλημα αισθητικής (σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο υπ. αρ. οικ. 29960/3800/2012). 

Τέλος, πριν την έναρξη της αποστείρωσης θα πρέπει να αφαιρεθεί όλος ο αέρας από το θάλαμο  όπως 

προβλέπεται και στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ.12740/00. 

 

2) Τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστείρωση θα πρέπει να απομακρύνονται ή να 

υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα για την Δημόσια Υγεία και το 

περιβάλλον. 

 

3) Οι σταθερές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την επεξεργασία 

των ΕΑΑΜ οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτηριακού χώρου. 

 

4) Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων 

αυτών λαμβάνοντας υπ όψιν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98. 

 

5) Οι κινητές μονάδες θα επεξεργάζονται τα απόβλητα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των ΥΜ οι οποίοι θα 

διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές (δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης θέση στάθμευσης κινητής μονάδας 

φωτισμό σήμανση εγκαταστάσεις πυρόσβεσης. 

 

6) Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης γίνονται από εξειδικευμένο 

και διαπιστευμένο εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου που ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 11138.01. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ρητά, ότι η μονάδα επεξεργασίας είναι  

σύμφωνη με τις  τεχνικές προδιαγραφές  που αναφέρονται στη Διακήρυξη και στην ΚΥΑ 146163. 

 

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

 Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης 

 

 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποστείρωσης . 
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 Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποστείρωσης. 

 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης. 

 

Για τις μονάδες αποστείρωσης θα πρέπει ο ανάδοχος να καταθέσει τα παρακάτω : 

 

 Τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρωτότυπα 

ή αντίγραφα ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο 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 πωλήσεων του στις αγορές (Ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 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 όπου θα 

προκύπτει η χώρα καταγωγής του εξοπλισμού και η αξιοπιστία του. Η αξιοπιστία του κύριου τεχνικού 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ, αποδεικνύεται με υποβολή 

πελατολογίου του κατασκευαστή. 

 

 Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να αναφέρουν εγγράφως ότι διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό 

εξοπλισμό για την επεξεργασία των επικινδύνων μολυσματικών αποβλήτων, προκειμένου να μην 

παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού. Να 

αναφέρεται εγγράφως αναλυτικά ο κυρίως και ο εφεδρικός εξοπλισμός της μονάδας αποστείρωσης. 

 

 Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη αποθήκευσης των προς επεξεργασία αποβλήτων για 5 (πέντε) 

τουλάχιστον ημέρες σε θερμοκρασία ≤5ο C σε κατάλληλους χώρους (ψυκτικούς θαλάμους) είτε λόγω 

λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας επεξεργασίας, είτε λόγω αναγκαίων εργασιών 

συντήρησης. 

 

 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. 

 

 Έγγραφη δήλωση ή επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου των κλιβάνων 

αποστείρωσης, όπου θα συνοδεύεται από στοιχεία πιστοποιήσεων – ελέγχου έγκυρου κρατικού ή και διεθνή 

φορέα  όπου θα δηλώνει ότι οι αποστειρωτές που λειτουργούν στην εν λόγω μονάδα, είναι σύμφωνοι με το 

STATE AND TERRITORIAL ASSOCIATION ON ALTERNATIVE TREATMENT TECHNOLOGIES ( 

STAAT) επίπεδο III. (ΚΥΑ οικ.146163/ΦΕΚ β 1537/8 Μαϊου 2012, παράρτημα 1 , κεφ.4 , παράγραφος 

4.3.1). 

 

 Αντίγραφο της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των προηγουμένων ετών με επιθυμητή την ενδεικτική έκθεση 

των ετών 2019 και 2020  καθώς και λίστα των υγειονομικών μονάδων με τις οποίες έχει συνεργαστεί η μονάδα 

αποστείρωσης με στόχο να εξακριβωθεί η εμπειρία της στον χώρο 

 

 Στοιχεία τήρησης της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του 

επικίνδυνου αποβλήτου, από τη στιγμή της αποκομιδής του κάθε φορτίου  αποβλήτου από την κάθε 

Υγειονομική Μονάδα, μετά την παράδοσή του στην εγκατάσταση επεξεργασίας του και μέχρι την τελική του 

διάθεσή του ως μη επικίνδυνο υπόλειμμα της επεξεργασίας, σε πραγματικό χρόνο. 

 

Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, 

επεξεργασία, τελική διάθεση). 

 

Ο ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που διασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω 

και να αποδείξει ότι το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ενημερώνεται για όλα τα στάδια της διαχείρισης, σε 

πραγματικό χρόνο με on line σύνδεση. 
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Επιπλέον, η ζύγιση να γίνεται ηλεκτρονικά και να ενημερώνεται το σύστημα on line με τη χρήση barcode πάνω 

στους υποδοχείς ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων σε κάθε στάδιο της διαχείρισής 

τους. 

 

Τέλος το πρόγραμμά ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παράγει στατιστικά στοιχεία ανά είδος 

αποβλήτου και ανά υγειονομική μονάδα.(Ν.4042/2012 ) 

 

 Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να ελέγχει την μέθοδο της αποστείρωσης με την χρήση 

βιολογικών δεικτών της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ (ΕΝ 

Ι50 11138). Να υποβληθεί έγγραφο, στο οποίο να αποδεικνύεται, ότι, οι δείκτες που χρησιμοποιούνται από 

τον ανάδοχο είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΤ (ΕΝ Ι5Ο 11138) (ΚΥΑ οικ.146163 /ΦΕΚ β 1537/8 Μαϊου 

2012,παράρτημα 1, παράγραφος 4.3.1.). 

 

 Να προσκομιστεί έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας των αποστειρωτών, στο οποίο θα δηλώνεται ότι η 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι ικανή να αποστειρώσει και υγρά μολυσματικά απόβλητα με επίπεδο 

αποστείρωσης SΤΑΑΤ III. (ΚΥΑ οικ.146163/ΦΕΚ β 1537/8 Μαϊου 2012,παράρτημα 1 , κεφ.4 , παράγραφος 

4.3.1). 

 

 Τα εργοστάσια επεξεργασίας θα πρέπει να αποδεικνύουν εγγράφως με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ 

ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, ότι έχουν στελεχωθεί με το κατάλληλο εξειδικευμένο επιστημονικό, 

διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε η εγκατάσταση να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους 

κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Να καταθέσει πιστοποιητικά η έγγραφα εκπαίδευσης των χειριστών του 

μηχανολογικού εξοπλισμού αποστείρωσης από τον κατασκευαστή του αποστειρωτικού εξοπλισμού, όπου θα 

δηλώνεται και θα πιστοποιείται ότι οι χειριστές του αποστειρωτή/ων έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως και είναι ικανοί 

να χειριστούν αποτελεσματικά και επαρκώς τους αποστειρωτές. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα 

πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο. Για όλο το προσωπικό που 

απασχολείται με την επεξεργασία, πρέπει να κατατεθούν στοιχεία της σχέσης εργασίας με την Εταιρεία και της 

ειδίκευσής τους (κατατεθειμένο Πίνακα Προσωπικού Σ.ΕΠ.Ε και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου).  

 

Να κατατεθούν τα επιστημονικά προσόντα (πτυχίο σπουδών, εγγραφή για την άσκηση του επαγγέλματος, στοιχεία 

πρόσληψης και αναγγελία ανάληψης καθηκόντων, ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου κατατεθειμένου τριμήνου και αποδείξεις 

πληρωμής τελευταίου κατατεθειμένου τριμήνου τυχόν άλλου Ασφαλιστικού φορέα) του υπεύθυνου ατόμου που 

δηλώθηκε και απασχολείται με την καθημερινή εποπτεία της προτεινόμενης εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΑΜ, 

από τα οποία προσόντα να προκύπτει η νόμιμη άσκηση των καθημερινών καθηκόντων του.      

 

 Πρόσφατα στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας της μονάδος, που 

αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ της Αναθέτουσας 

Αρχής . 

 

Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά και διατίθενται 

σε ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4.3.3. του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ οικ.146163/2012. 

 

 Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ 190203 σε σταθερές μονάδες επεξεργασίας 

ΕΑΑΜ, διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων και 

τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και 

με ανεξίτηλα γράμματα 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 όχημα και 

ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Ο φορέας παραλαβής των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ ελέγχει τον φορέα 

επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με δειγματοληπτικό έλεγχο που παραδίδονται 

για διάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 2003/33/ΕΚ. 

       Επιπλέον, ο φορέας παραλαβής εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 και το παράρτημα και το 

Παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572β/16-12-2002) "Μέτρα και όροι 

για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων", σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια αποδοχής των 

αποβλήτων. 
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 Ο φορέας επεξεργασίας έχει τη ευθύνη για την επίτευξη μικροβιακής μείωσης στα ΕΑΑΜ. 

 

 Τα Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ θα πρέπει οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και 

ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Θα πρέπει να κατατεθεί η άδεια κυκλοφορίας του ειδικού αυτού 

οχήματος. 

 

 Έγγραφο της εταιρείας διαχείρισης των ΕΑΑΜ που να αποδεικνύει την καταχώρηση της στο Μητρώο 

Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ και θα αφορά την συλλογή και μεταφορά των 

αποστειρωμένων αποβλήτων, καθώς και κατάλληλο ασφαλιστήριο για την κάλυψη της δραστηριότητας. 

 

 Βεβαίωση τελικού αποδέκτη του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδέχεται τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) απόβλητα 

προς διάθεση ή άδεια απόρριψης αποβλήτων στο οικείο ΧΥΤΑ (ΚΥΑ 29407/3508-ΦΕΚ 1572/2002-"Μέτρα 

και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων", αρθ.7-Απόβλητα αποδεκτά κατά κατηγορία χώρου 

ΧΥΤΑ). 

 

 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 και ότι σε κάθε περίπτωση η 

μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΥΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ οικ.146163 

 

 Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι τα 

τελικώς αποστειρωμένα απορρίμματα διατίθενται στο οικείο 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. 

 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ146163/8/5/2012, με τα παραρτήματά της, καθώς και 

με κάθε άλλη διάταξη για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα. 

 

 Η Επεξεργασία {ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ} των ΜΙΚΤΩΝ Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) γίνεται σύμφωνα με την 

ΚΥΑ 146163 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΚΕΦ. 4  

 

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 κοινής υπουργικής απόφασης 

22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση 

τωναποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005) όπως εκάστοτε ισχύει. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της 

μεθόδου (σχεδιασμός και συνθήκες λειτουργίας) των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων 

προβλέπονται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 και στη ΚΥΑ 

146163 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΚΕΦ. 4.2.1 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω: 

 Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας και αποτέφρωσης (Νόμος 4042/2012 ). 

 

 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποτέφρωσης. 

 

 Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποτέφρωσης. 

 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης της μονάδας αποτέφρωσης. 

 

Στις εξωνοσοκομειακές δομές του ΨΝΑ (Ξενώνες – Οικοτροφεία) διαχειριζόμαστε επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς 

μολυσματικά (ΕΑΑΜ) όπου μπορούν να διαχειριστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είτε με την μέθοδο 

της αποτέφρωσης είτε με την μέθοδο της αποστείρωσης και η αποκομιδή των ιατρικών αποβλήτων μπορεί να 

γίνεται 3 φορές ετησίως (ανά τετράμηνο) λόγω της πολύ μικρής παραγόμενης ποσότητας (250 κιλά περίπου το 

έτος). 
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Οι εξωνοσοκομειακές δομές που αναφερόμαστε είναι οι εξής: 

1. Ξενώνας και Οικοτροφείο Καλλιθέας –οδός Καλυψούς 80 

2. Οικοτροφείο Νεάπολης –Περικλέους 56 

3. Οικοτροφείο Κορυδαλλού –Αρκαδίου 23 

4. Ξενώνας Περιστερίου -Δωδεκανήσου 59 

5. Ξενώνας Περιστερίου Ανθούπολη-Αχαΐας 4 

6. Ξενώνας Αγ. Βαρβάρας –Αθ.Διάκου 36 

7. Ξενώνας Χαλανδρίου –Χελμού 3 

8. Ξενώνας Χαλανδρίου -Αγ. Παρασκευής 61-63 

9. Οικοτροφείο Γλυφάδας Αγ Νικολάου 10 

10. Οικοτροφείο Μαιζώνος 74 –Αθήνα 

11. Οικοτροφείο Κεραμεικού 47 – Αθήνα 

12. Οικοτροφείο οδού Πτολεμαίου 6 - Λαμπρινή 13. 

13. Οικοτροφείο οδού Μαιζώνος 39 – Αθήνα 

14. Ξενώνας οδού Δημοσθένους και Βασιλικών –Κολωνός 15. 

15. Ξενώνας οδού Πιπίνου και Αλκαμένους 104-Αθήνα 

16. Ξενώνας Α-Β οδού Μυλλέρου Αθήνα 

17. Ξενώνας οδού Φερρών 38 πλ. Βικτωρίας 

18. Οικοτροφείο οδού Σκυλίτση 14- Π.Αρεως  

19. Οικοτροφείο Α-Β οδού Κορμούλη-22 Κ. Πατήσια  

20. Ξενώνας Χέυδεν, Συμπληγάδων 1Α- Περιστέρι 

21. Ξενώνας Αγ. Μελετίου – Αθήνα 

22. Ξενώνας Ίμβρου - Λεωφόρος Ιωνίας 166 - Κάτω Πατήσια 

23. Ξενώνας οδού Βιτσίου 65 Ν. Ηράκλειο 

24. Οικοτροφείο Ασπροπύργου – Σαλαμίνος 62 25 

25. Οικοτροφείο Πατησίων 207 Α 

26. Ξενώνας Ψυχικού- Παπαδιαμαντοπούλου 95 – Γουδί 

27.  Ξενώνας Ολυμπίας 11 Πατήσια 

28. Δομή του 18 Άνω, Ιερά Οδός 262 & Καραολή Δημητρίου 

29. Δομή του 18 Άνω - Κοινωνική Επανένταξη (οδός Χανίων 4) 

30. Δομή του 18 Άνω - Κοινωνική Επανένταξη (οδός Μαρίνης 5 και Αγ Ιεροθέου 7 

31. Δομή του 18 Άνω - Κοιν Επανένταξη (οδός Βουρνάζου 37 Αμπελόκηποι) 

32. Κέντρο εξαρτημένων μητέρων – Χαριλάου Τρικούπη 93 

33. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγ. Αναργύρων (Θεσσαλονίκης 125 Νέα Φιλαδέλφεια) 

34. Οικοτροφείο οδού Καλομοίρη  6- Πατήσια 

35. Οικοτροφείο Μεταμόρφωσης – Τατοίου και Χαλκιδικής 25 

36. Οικοτροφείο Εντροπία Κύπρου 57 Χαϊδάρι 

37. Οικοτροφείο Βελεστίνου 16 Περιστέρι 

38. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου (Ηφαίστου και Πλούτωνος 19)  

39. Οικοτροφείο Δάμων &Φειδίας οδού Σατωβριάνδου 50 

40. Εξωτερικά Ιατρεία  οδού Πειραιώς 114 

 

Οι εξωνοσοκομειακές δομές έχουν καταγραφεί ανά περιοχή με δυνατότητα ευελιξίας στην σύμβαση των δομών που 

υπάρχουν στο Νοσοκομείο και χρήζουν αποκομιδή λόγω έκτακτης νοσηλείας, και σε δημιουργία νέων δομών που 

ίσως αναπτύξει στο μέλλον το Νοσοκομείο μας. 

-Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας με την ανάδοχο εταιρεία, εάν απαιτηθεί, 

καθώς επίσης και στα μισθωμένα κτίρια σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης. 

-Όσο αφορά την παραλαβή των αποβλήτων του ΨΝΑ, θα γίνεται από τον ψυκτικό θάλαμο που βρίσκεται 

στον ειδικό αποθηκευτικό χώρο του ΨΝΑ και τα απόβλητα θα ζυγίζονται παρουσία της επιτροπής 

παρακολούθησης σε ζυγαριά του Νοσοκομείου. Για τις σαράντα (40) εξωνοσοκομειακές δομές, η παραλαβή και 

ζύγιση των αποβλήτων θα γίνεται παρουσία των υπευθύνων ή των αναπληρωτών αυτού. 

 

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολικά τιμή 

για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Σχέδιο Σύμβασης 
 

  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στο Χαϊδάρι σήμερα την ..................... του μηνός  .................................................... του έτους 20… ημέρα    .......................... , οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ΄ ενός μεν  

 ο/η κ. …………………………,  Διοικ………. του ΨΝΑ (ΑΦΜ ΨΝΑ: 999696712 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ) ενεργών εν 

προκειμένω  ως εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και αφ΄ ετέρου  

 

 η εταιρεία  ……………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση 

εταιρίας 
:  Τ.Κ. :  Περιοχή :  

Τηλέφωνα επικοιν.  :  Κινητό :  Φαξ :  

Α.Φ.Μ :  Δ.Ο.Υ. :  

νομίμως εκπροσωπούμενη από τ........................................................................ συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)  για την εξεύρεση αναδόχου, νόμιμα αδειοδοτημενου  που 

θα αναλάβει την συλλογή, μεταφορά, αποκομιδή, επεξεργασία των ΜΕΑ (μικτά επικίνδυνα απόβλητα) &  ΕΑΑΜ 

(επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά) του νοσοκομείου μας & των  σαράντα (40) εξωνοσοκομειακών δομών αυτού 

(με δυνατότητα προσθαφαίρεσης δομών λόγω μισθώσεων -απομισθώσεων κτιρίων), για (1) ένα έτος σύμφωνα με την 

Κ.Υ.Α. Η.Π. 146163/8-5-2012, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00 €  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2022-2023 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την αριθμ.: ……………. απόφασή του  ενέκρινε την ανάθεση των προς 

προμήθεια ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, στην εταιρεία ………………………………………... 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της 

παρούσης διακήρυξης) 

1.2 Αρχές εφαρμοζόμενες κατά την εκτέλεση της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Εγγύηση  (καλής εκτέλεσης) (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

2.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

2.3 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

2.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Τρόπος πληρωμής (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

3.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

3.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

3.4  Παρακολούθηση της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

3.5  Διάρκεια σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

3.6       Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

3.7  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτοκόλλου  …….  Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Ψ.Ν.Α. την 

αριθμ. πρωτ: ………προσφορά του προμηθευτή καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Αφού συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5) αντίγραφα και 

υπογράφεται νόμιμα απ’ αυτούς αφού έλαβε ο καθένας από τους συμβαλλόμενους από ένα όμοιο. 

 

ΟΙ      ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                                          ΓΙΑ ΤΟ  Ψ.Ν.Α                                                                     ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΙΑ                

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ψ.Ν.Α. 

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ 
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