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ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη ζε διαππαγμάηεςζη για ηην ανάθεζη ηων ςπηπεζιών διασείπιζηρ ΔΑΤΜ 

με αποζηείπωζη, για έξι (6) μήνερ κι έωρ εξάνηληζηρ ηηρ ζςμβαηικήρ δαπάνηρ, 
πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 45.000,00€ ζςμπ/νος ΦΠΑ, με κπιηήπιο καηακύπωζηρ 
ηην σαμηλόηεπη ηιμή» 

ε εθηέιεζε ηεο ππ' αξηζκ. 16/18.05.2016 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑ: ΩΤ8Η4690Ω-9ΥΝ), κε ηελ νπνία καηαηψζεθε ν ππ' αξηζκ. 2/2016 πξφρεηξνο 
επαλαιεπηηθφο δηαγσληζκφο θαη απνθαζίζηεθε ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο (δίρσο 
δεκνζίεπζε), ζαο θαινχκε φπσο ζπκκεηάζρεηε, εθφζνλ επηζπκείηε, ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ΔΑΤΜ κε απνζηείξσζε ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ θη έσο εμάληιεζεο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο 45.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

Αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη φιεο ηηο ινηπέο εηδηθέο 
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ. αξ. Φ2/2016 επαλαιεπηηθή 
δηαθήξπμε (ΑΓΑ: ΩΓΙ4690Ω-4ΡΡ), ζηηο ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνζθνξέο θαζψο θαη ζην Παξάξηεκα Ι 
ηεο παξνχζαο. Οη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο μέζω ςποβολήρ 
οικονομικήρ πποζθοπάρ, ζε κλειζηό και ζθπαγιζμένο θάκελο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη πεξηέιζεη 
ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Γεςηέπα 30 Μαΐος 2016 θαη ψξα 10:00πμ.  

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. Δπηζεκαίλεηαη δε, 
φηη ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ξεηψο φηη ν Υξφλνο Ιζρχνο ηεο Πξνζθνξάο είλαη 120 ημεπολογιακέρ 

ημέπερ πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 
κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δπηπιένλ, νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα 
ππνγξάθνληαη ζην ηέινο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληα θαη λα ηίζεηαη ε εηαηξηθή ζθξαγίδα 
καδί κε ηελ ππνγξαθή επί πνηλή απαξαδέθηνπ. Η θαηάζεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε 
απνδνρή εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε σαμηλόηεπη ηιμή ζηο ζςνολικό ηίμημα ηος έπγος. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, 
ππνβάιιεη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε θιεηζηφ θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ζήκαλζε 
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζηηο 
επφκελεο παξαγξάθνπο. 
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1 Οι Έλληνερ πολίηερ: 

1.1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

αλσηέξσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε,  

i) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, ήηοι 

- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

- δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

- απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 

- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 

166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

1.2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

1.3 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

1.4 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 1.2, 1.3 

θαη 1.4 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία 

θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

1.5 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα 

φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. 

 

2 Οι αλλοδαποί: 

2.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 1.1. 

2.2 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ αλσηέξσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. 

2.3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

2.4 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη 
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ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

2.5 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, 

θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ 

επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

3 Σα νομικά ππόζωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

3.1 Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, αληίζηνηρα. Σν απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ, αθνξά ηνπο Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ 

πξφζσπν είλαη Ο.Δ , Δ.Δ, Δ.Π.Δ. θαη IKE ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν φηαλ ην λνκηθφ 

πξφζσπν είλαη Α.Δ. θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

3.2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 

θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 

(A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (ε ηειεπηαία πεξίπησζε γηα αιινδαπά 

λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (ε ηειεπηαία πεξίπησζε γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

3.3 Βεβαίσζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο φηη δελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

ηνπ αξ.99 ηνπ Ν.3588/2007 (Α΄153). 

 

4 Οι ενώζειρ ππομηθεςηών πος ςποβάλοςν κοινή πποζθοπά: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε αλάδνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

 

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά, ή πνπ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ ένοπκη βεβαίωζη ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε 

βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε 

δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Οη δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 

απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίλεζε κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ θα Γέζπνηλα 
Παξαζθεπνπνχινπ, ηει: 213 2088715. 

 

      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

          ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΡΟΤΣΙΚΑ 

 

ΔΩΣ. ΓΙΑΝΟΜΗ: 

- Σκήκα Πξνκεζεηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ 

(ςλλογή – Μεηαθοπά – Δπεξεπγαζία – Σελική Γιάθεζη) 

Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

 

ΑΚΡΩΝΤΜΙΑ - ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

ΤΜ: Τγεηνλνκηθή Μνλάδα  

ΑΤΜ: Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ  

ΔΑΤΜ: Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ  

ΔΑΑΜ: Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά  

ΔΚΓΑΤΜ: Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο     

                  Μνλάδαο  

ΔΓΑΤΜ: Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο  Μνλάδαο 

ΤΓΑΤΜ: Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΓΟΤ:  πιινγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη ηειηθή δηάζεζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ  

Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ), ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Αξ. νηθ. 146163 (ΦΔΚ Αξ. Φχιινπ 1537, Σεχρνο 

Γεχηεξν, 08‐05‐2012), ηα νπνία παξάγεη ην Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» (θάηνρνο) θαη ζα εθηειεί αλάδνρνο ν 

νπνίνο εθπιεξψλεη ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο θαη λνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ηεο ΚΤΑ Αξ. νηθ. 146163 

(ΦΔΚ 1537 Β΄, 08‐05‐2012) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ».  

    Ο  αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαιακβάλεη απφβιεηα ΔΑΑΜ, απφ ηνλ θάηνρν «Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

γηα κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία φπσο νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο. Ο αλάδνρνο ππνρξεσηηθά δηαζέηεη θαη θαηαζέηεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 

ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνγξαθήο ζχκβαζεο κε ην λνζνθνκείν, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ραξαθηήξα ΔΑΑΜ, φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα 

ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξάμεσλ κεηαθνξάο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ 

απηψλ.  

ςλλογή – μεηαθοπά Η ζπιινγή, ε ζπζθεπαζία θαη ε ζηεγαλφηεηα, ε ζήκαλζε θαη ε πξνζσξηλή 

απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ ΔΑΑΜ, ζηνπο θαηάιιεινπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ηνπ λνζνθνκείνπ, εθηειείηαη 

κε ηελ επζχλε ηνπ θαηφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηα φζα 

νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΔΚΓΑΤΜ)  

 Γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ ΔΑΑΜ εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα. Οη ζπζθεπαζίεο θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ 

εχθνιε αλαγλψξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο. 

Σα ΔΑΑΜ, κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία κε ηελ κέζνδν ηεο απνζηείξσζεο. 

   ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο απνζηείξσζεο απηά 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζαθνχιεο θίηξηλνπ ρξψκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο (ελδεηθηηθά ηχπνπ 

Hospital box), ίδηνπ ρξψκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο 40−60 l.  

Οη ππνδνρείο ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο (ΔΑΤΜ) πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ηνπ απνβιήηνπ, ηελ αθξηβή ζέζε παξαγσγήο (ζάιακνο / ηκήκα / 

εξγαζηήξην).  

       Η απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη καθημεπινά ηφζν απφ ην θεληξηθφ θηίξην Βαζ. νθίαο 114 

φζν θαη απφ ην  Παξάξηεκα Βαζ. νθίαο 108 θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαηφρνπ 

(Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ). ε πεξίπησζε αλάγθεο επηπιένλ απνθνκηδήο ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ν αλάδνρνο 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί άκεζα. Η απνθνκηδή λα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε λπρηεξηλέο ψξεο ζε 

σξάξην πνπ ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ θαηφρνπ θαη κε ηελ κηθξφηεξε δπλαηή 

φριεζε ησλ πεξηνίθσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, παξνπζία ηεο νξηζκέλεο απφ ηνλ θάηνρν επηηξνπήο παξάδνζεο 

ΔΑΤΜ. 

     Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ φπσο ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ΑΤΜ (ΔΓΑΤΜ) θαη ηνλ Τπεχζπλν 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο  (ΤΓΑΤΜ) ζε φια ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο ησλ ΔΑΤΜ θαζψο θαη 

ηελ Δπηηξνπή Παξάδνζεο ησλ απνβιήησλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε ειέγρνπο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη φπσο αθξίβεηα δχγηζεο ειεθηξνληθήο δπγαξηάο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν αλάδνρνο ζα 

δηαζέηεη πάληα ζην θνξηεγφ κεηαθνξάο πξφηππα βάξε πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αθξίβεηα ηεο δπγαξηάο 

ηνπ νρήκαηνο. Η δχγηζε θαηά δηαζηήκαηα πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηνλ θάηνρν ζα γίλεηαη ζε αληηπαξαβνιή κε 
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ηελ δπγαξηά ηνπ θαηφρνπ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ηαχηηζε ησλ απνηειεζκάησλ δχγηζεο. 

 

Για ηην μεηαθοπά ησλ ΔAAM εθηφο ΤΜ εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 1 παξ. 1.2 ηεο ΚΤΑ 

24944/1159/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, παξ. 2.2.1 & 2.2.3 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 

146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012. Ο αλάδνρνο πξαγκαηνπνηεί ηελ απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ ΔAAM & 

ΜΔΑ  

Η ΤΜ ζα παξαδίδεη ζηνλ αλάδνρν ηα ΔAAM θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι (παξ. 

1.1.2.1 & 1.1.2.2 & 1.2.1 & 1.2.2 & 1.2.3, 1.2.4 & 1.2.5 & 1.2.6 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 

1537 Β/2012 θαη ηνλ θψδηθα ADR. Ο αλάδνρνο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Παξάδνζεο Απνβιήησλ ηεο 

ΤΜ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ Αλαγλψξηζεο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ΔAAM 

ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, παξ. 6.1 & 6.2, ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012.  

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν ηεο δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ ΔAAM ηεο ΤΜ δχν (2) 

πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR θαη ATP θνξηεγά ςπγεία κεηαθνξάο. 

Σα Ορήκαηα Μεηαθνξάο ησλ παξαγφκελσλ ΔAAM πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

ζχκθσλα κε ην κε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, παξ. 2.2.4 & 2.2.4.2 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ.146163/2012, ΦΔΚ 1537 

Β/2012. πγθεθξηκέλα, ηα Ορήκαηα Μεηαθνξάο ησλ ΔAAM πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εμήο απαηηήζεηο: 

- Να είλαη θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ. 104/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 19403 /1388/08/2008 θαη 

ηζρχεη, εθφζνλ απαηηείηαη. 

- Να θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε, ην δηεζλέο ζήκα θηλδχλνπ ην νπνίν λα επηδεηθλχεηαη ζε εκθαλέο 

ζεκείν. 

- Να είλαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

- Καη’ ειάρηζηνλ, λα είλαη ηειείσο θιεηζηά, ζηεγαλά, λα έρνπλ δπλαηφηεηα ςχμεο ≤8νC, λα κε 

θέξνπλ κεραληζκφ ζπκπίεζεο, λα επηηξέπνπλ αζθαιή κεηαθνξά, λα κπνξνχλ λα πιέλνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη λα δηαζέηνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ θαη 

ησλ ρεηξηζηψλ. 

- Να ππάξρεη δηάθξαγκα κεηαμχ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ νρήκαηνο πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο. 

- Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζχζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηε κε κεηαθίλεζε ηνπ 

θνξηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ. 

- Να ππάξρεη ρσξηζηφ δηακέξηζκα γηα ηνλ εμνπιηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο. 

- Να δηαζέηνπλ ζηξνγγπιεκέλεο εζσηεξηθέο γσλίεο πξνο απνθπγή θαηαθξάηεζεο πγξψλ δηαξξνψλ. 

- Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ ηκαηηζκφ, εξγαιεία θαη απνιπκαληηθφ καδί κε ηνπο 

εηδηθνχο δείθηεο γηα ζπιινγή θαη εμέηαζε ησλ πγξψλ δηαξξνψλ. 

- Να έρνπλ βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο βάξδηεο ησλ κεηαθνξέσλ απνβιήησλ. 

- Να κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαθνξά άιισλ πιηθψλ ή απνβιήησλ. 

- Να θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κεηά ην πέξαο θάζε εθθφξησζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

απνδεθηψλ, ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε, θαη λα ηνπο επηδίδεηαη 

ζρεηηθή βεβαίσζε απνιχκαλζεο θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

απνδεθηψλ. 

Ο ανάδοσορ ππέπει να καηαθέζει με ηην πποζθοπά ηος ηα παπακάηω δικαιολογηηικά και 

πιζηοποιηηικά: 

-  Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά ΔAAM, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 

146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012, φπνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο 

θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 

146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012. 

- Πηζηνπνηεηηθά ATP, φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε ηθαλφηεηα ςχμεο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ 

Ορεκάησλ Μεηαθνξάο. 

- Έγγξαθα, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ Ορεκάησλ Μεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ADR γηα ηε ζχλλνκε νδηθή κεηαθνξά ΔAAM. 

- Ο αλάδνρνο πξέπεη, γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ΔAAM λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 

9001:2008 θαη θαηά ISO 14001:2004. 

- Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ Ορεκάησλ Μεηαθνξάο ΔAAM φπνπ ζαθψο λα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο 

γηα κεηαθνξά ΔAAM. 

ΑΔΑ: 7ΝΣ74690ΩΣ-Ο6Υ



[6] 

 

- Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) Ορεκάησλ Μεηαθνξάο ΔAAM πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR. 

- Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ 

λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔAAM ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη δηαζέηεη δχν (2) θαη’ 

ειάρηζηνλ αδεηνδνηεκέλα Ορήκαηα Μεηαθνξάο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φηη δέρεηαη 

λα εθηειέζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 

Β/2012 θαη φηη ζα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ1537 

Β/2012. 

- Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πξνυπεξεζία ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ζην 

αληηθείκελν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔAAM. 

- Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔAAM κε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία γηα αζθάιηζε ηεο αζηηθήο επζχλεο θαη θάιπςεο δεκηψλ πξνο ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ζε 

ηζρχ. Η αζθάιεηα λα θαιχπηεη φια ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο ησλ ΔAAM, απφ ηε ζπιινγή κέρξη ηελ 

απνζηείξσζή ηνπο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο εληφο ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. 

- Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ησλ δχν (2) Ορεκάησλ Μεηαθνξάο, πνπ ζα εθηειέζνπλ ην έξγν ηεο 

κεηαθνξάο ησλ ΔAAM. 

- ε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ Ορεκάησλ Μεηαθνξάο ΔAAM θαη γηα κεηαθνξά ΑΔΑ, λα απνδεηθλχεηαη 

ή λα ηεθκεξηψλεηαη φηη απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ADR. 

- ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεηαθνξηθή εηαηξεία γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ κεηαθνξάο ησλ ΔAAM, ηφηε απαηηείηαη λα θαηαηεζεί θαη ε κεηαμχ 

ηνπο ζχκβαζε. 

- Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απνδνρήο ησλ ΔAAM ηεο ΤΜ απφ ηε κνλάδα 

επεμεξγαζίαο απηψλ. ηε βεβαίσζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο, ην είδνο 

ησλ ΔAAM πξνο επεμεξγαζία θαη ε πξνέιεπζε ησλ απνβιήησλ. 

Δπεξεπγαζία: Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 4 ηεο ΚΤΑ 

Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012. 

         ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

ησλ ΔΑΑΜ γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία ≤ 5νC ζε θαηάιιεια ςπγεία, είηε ιφγσ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ είηε ιφγσ βιάβεο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο είηε ιφγσ αλαγθαίσλ έξγσλ 

ζπληήξεζεο είηε ιφγσ απεξγίαο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο, θιπ.  

Η επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ λα γίλεηαη απφ θαηάιιειε κνλάδα απνζηείξσζεο. Οη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνζηείξσζεο ησλ ΔΑΑΜ πξνβιέπνληαη ζην 

Παξάξηεκα Ι παξ. 4.3 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012. 

Να θαηαηεζεί Τπεχζπλε δήισζε πνπ ξεηά λα δειψλεη φηη ε κνλάδα επεμεξγαζίαο είλαη ζχκθσλε κε ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι παξ.4.1 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 

Β/2012. 

 

             Αποζηείπωζη ηων ΔΑΑΜ 

- Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα παξαθάησ  ζεσξεκέλα ή επθξηλή 

θσηναληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ ζχκθσλα κε ην Ν. 4250/26.03.2014 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο 

- Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κνλάδαο απνζηείξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΚΤΑ 

Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012. 

- Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο απνζηείξσζεο 

- Αζθάιεηα αζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επζχλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνζηείξσζεο 

- Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο 

Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο λα ππνβιεζνχλ, επί πνηλή απφξξηςεο, ηα παξαθάησ: 

- Σερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ, 

πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ 

πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ 

πσιήζεψλ ηνπ ζηηο αγνξέο (Ιδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ. 
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- Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα ή αλά ηνλ θφζκν φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεραλήκαηα κε επηηπρία ηνπ ίδηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ. 

- Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξν 8 ηoπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν 

εμνπιηζκφο απνζηείξσζεο απνβιήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζα πξνθχπηεη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε αμηνπηζηία ηνπ.  

- Έγγξαθε δήισζε ή επηζηνιή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ησλ θιηβάλσλ 

απνζηείξσζεο φπνπ ζα δειψλεη φηη νη απνζηεηξσηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ελ ιφγσ κνλάδα είλαη 

ζχκθσλνη κε ην STAATT III (Παξάξηεκα Ι παξ. 4.3.1 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 

1537 Β/2012), θαζψο θαη θαηάζεζε ISO ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

- Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο ησλ 2 πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Λίζηα ησλ 

πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ηηο νπνίεο έρεη ζπλεξγαζηεί ε κνλάδα απνζηείξσζεο κε ζηφρν λα 

εμαθξηβσζεί ε εκπεηξία ηεο ζηνλ ρψξν. 

- Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ΔΑΑΜ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 

απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνί ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ 12740/00 θαη 12347-97 (Παξάξηεκα Ι παξ. 4.3.1 

ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012). ε ζπκκφξθσζε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 9.2 ηνπ ΔΛΟΣ 12740/00, ε κέζνδνο ηεο απνζηείξσζεο πνπ ζα επηιεγεί απφ ηνλ 

αλάδνρν ζα πξέπεη λα είλαη ε απνζηείξσζε κε αηκφ.  

- Η κνλάδα απνζηείξσζεο ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ηα ΔΑΑΜ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά 

ISO 9001:2008 θαη θαηά ISO 14001:2004 γηα ηελ απνζηείξσζε ησλ ΔΑΑΜ θαη γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ απνζηεηξσκέλσλ πξνο ηα εθάζηνηε ΥΤΣΑ. 

- Σα επεμεξγαζκέλα (απνζηεηξσκέλα) λα ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθνχο ππνδνρείο θίηξηλνπ 

ρξψκαηνο. Δμσηεξηθά ησλ ππνδνρέσλ απηψλ, εκθαλψο θαη κε αλεμίηεια γξάκκαηα λα 

αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ», θαζψο θαη ε νλνκαζία ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ επεμεξγαζίαο, ε νλνκαζία ηεο ΤΜ θαη ε εκεξνκελία επεμεξγαζίαο. Σα «Απνζηεηξσκέλα 

ΔΑΑΜ», νδεγνχληαη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε κε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ φρεκα θαη μερσξηζηά απφ 

ηα νηθηαθά απφβιεηα (Παξάξηεκα Ι παξ. 4.3.3 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ.146163/2012, ΦΔΚ 1537 

Β/2012). 

- Τπεχζπλε δήισζε πνπ λα δειψλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο, φηη κε δηθή ηνπ επζχλε ζα κεηαθέξεη ην ηειηθφ πξντφλ ζηνλ πιεζηέζηεξν ΥΤΣΑ ή ζε 

άιιν ρψξν φπνπ ζα επηηξέπεηαη ε δηάζεζή ηνπ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε κεηαθνξά θαη ε ηειηθή 

δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ΔΑΑΜ ζα γίλεηαη βάζεη ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 

Β/2012). 

- Βεβαίσζε ηειηθνχ απνδέθηε ηνπ νηθείνπ ΥΤΣΑ φηη απνδέρεηαη ηα απνζηεηξσκέλα απφβιεηα πξνο 

δηάζεζε ή άδεηα απφξξηςεο απνβιήησλ ζηνλ νηθείν ΥΤΣΑ. 

- Άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο ην νηθείν ΥΤΣΑ ησλ 

απνβιήησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηε δηαδηθαζία ηεο απνζηείξσζεο ή ζχκβαζε κε αδεηνδνηεκέλε 

εηαηξία πνπ ζα εθηειέζεη ην έξγν απηφ. 

- Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία φηη ηα ηειηθψο απνζηεηξσκέλα απνξξίκκαηα δηαηίζεληαη ζην νηθεία ΥΤΣΑ ζε θίηξηλνπο 

πεξηέθηεο φπνπ εκθαλψο αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ», θαζψο θαη ε νλνκαζία 

ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ επεμεξγαζίαο, ε νλνκαζία ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο θαη ε 

εκεξνκελία επεμεξγαζίαο (Παξάξηεκα Ι παξ. 4.3.3 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ.146163/2012, ΦΔΚ 1537 

Β/2012). 

- Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ειέγρεη ηελ απνζηεηξσηηθή δηαδηθαζία κε ηε 

ρξήζε βηνινγηθψλ δεηθηψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηα 

πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 11138. Να ππνβιεζεί έγγξαθν ζην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη φηη νη δείθηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 11138 

(Παξάξηεκα Ι παξ. 4.3.1 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012). 

- Να γίλεηαη απνιχκαλζε ησλ κέζσλ κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη ηα απφβιεηα θαη ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ απηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1275−99 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 

1276−98 (Παξάξηεκα Ι, παξ. 4.3.2 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012). 

- χκθσλα κε (Παξάξηεκα Ι, θεθ.4.5 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 146163/2012, ΦΔΚ 1537 Β/2012) ηα 

εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ ζηειερσζεί κε ην θαηάιιειν 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθή ιίζηα πξνζσπηθνχ θαη ζπκβνχισλ ηεο εηαηξίαο 
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πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ε εηαηξία δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο εηδηθφηεηεο. Να θαηαηεζνχλ 

πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα εθπαίδεπζεο ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

απνζηείξσζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ απνζηεηξσηηθνχ εμνπιηζκνχ φπνπ ζα δειψλεηαη θαη ζα 

πηζηνπνηείηαη φηη νη ρεηξηζηέο ησλ απνζηεηξσηψλ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηαιιήισο θαη είλαη ηθαλνί λα 

ρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη επαξθψο ηνπο απνζηεηξσηέο. 

 

ηο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» παπάγονηαι μηνιαίωρ πεπίπος 16.200kg ΔΑΑΜ 
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