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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                        ΑΡ. ∆ΙΑΚ. : Φ    2 /2016       
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»     
∆ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114     Αθήνα, 28/1/2016 
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ιωάννα Πολυχρονίδου 
Τηλέφωνο: 213-2088226 
Fax: 213-2088716 
E-mail: polyxronidou@hippocratio.gr 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΑΥΜ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΚΑΙ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΤΗ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ 2 /2016) 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαµηλότερη Τιµή 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 15.2.2016 

Ηµέρα: ∆ευτέρα 
Ώρα: 11:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ∆ιαχείριση Μολυσµατικών Αποβλήτων ΕΑΥΜ µε 
τη µέθοδο της αποστείρωσης 
CPV 90524100-7 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
To πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr , στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
Η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 15.02.2016 ηµέρα ∆ευτέρα και  ώρα 
10:00 π.µ. 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α’/22-3-94) και ιδίως το άρθρο 24 σχετικά µε την παρακράτηση 
φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/01-02-1995) ‘Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων’, όπως ισχύει. 
3. Το Ν.2955/2001  (ΦΕΚ  256/Α’/02-11-2001)  «Προµήθειες  Νοσοκοµείων  και  λοιπών 
µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
4. Το Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 256/Α′/02.03.2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
5. Το  Ν.3329/2005  (ΦΕΚ  81/Α’/04-04-2005)  «Εθνικό  Σύστηµα  Υγείας  και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
6. Το   Ν.  3527/2007   (ΦΕΚ   25/Α΄/09-02-2007)   «Κύρωση   συµβάσεων   υπέρ   νοµικών 
προσώπων  εποπτευόµενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και 
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α’/18-06-2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει. 

9. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως 
ισχύει. 
10. Τον Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α’/03-08-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση 
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» όπως ισχύει. 
11. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/02.03.2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
12. Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου µέσω σύµβασης. 
13. Το Ν. 4272/2014 ( ΦΕΚ 145/11.7.2014) άρθρο 47, Παρατηρητήριο Τιµών, « Σε περίπτωση 
που για είδη των προηγουµένων εδαφίων δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιµών του άρθρου 24 
του ν. 3846/2010 καταχωρηµένες τιµές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των 
σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προµήθειες αυτές θεωρούνται νόµιµες εφόσον οι 
τιµές τους δεν υπερβαίνουν τις συµβατικές τιµές που είχε συµφωνήσει ο φορέας µε την τελευταία 
συναφθείσα σύµβαση για τα ίδια είδη». 
14. Την εγκύκλιο 2891/24.07.15 της Ε.Π.Υ. «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών για όλους τους δηµόσιους φορείς» και την 3512/14.09.2015: «∆ιευκρινίσεις 
αναφορικά µε τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 
προτύπων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 4972/15.12.2015 εγκύκλιο Ε.Π.Υ.  
15. Την υπ΄ αρ. 6484 (ΦΕΚ 3693/Β/31.12.14) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισµός Φορέων 
διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων 
Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών − Παράταση του Προγράµµατος 
Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010,2011 και 2013.» 
16.Την υπ΄ αρ. πρωτ. 29057/23.07.2015 Απόφαση ∆ιοικητή 1ης Υ.Πε Αττικής περί ορισµού 
φορέων διενέργειας διαγωνισµών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 
17. Την υπ΄ αρ. 5108 (ΦΕΚ 3008/Β/31.12.15) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Παράταση 
Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, 
πιστώσεις 2015» 
18. Την πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών 15572/22.10.2015 (Α∆Α ΩΤ034690ΩΣ-
Υ5Α), τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (18958/22.12.2015) από επιτροπή που ορίστηκε µε 
απόφαση Αναπληρωτή ∆ιοικητή  (Α∆Α 74ΕΚ4690ΩΣ-3Ε8) και τη διενέργεια α’ φάσης δηµόσιας 
διαβούλευσης (19237/29.12.2015) από την οποία δεν προέκυψε παρατήρηση 

19. Την υπ’ αριθ. 3/22.01.2016 (Θέµα 1ο) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, µε την οποία 
εγκρίθηκαν  οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού  
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∆ιαγωνισµού για τη «∆ιαχείριση Μολυσµατικών Αποβλήτων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 
45.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου. 
(Α∆Α 7ΧΙΚ4690ΩΣ-ΒΓ6). 
17. Την υπ’ αριθ. 119/27.01.2016  (Α∆Α: 7Ξ1Θ4690ΩΣ-Ρ6Ψ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, µε την οποία εγκρίθηκε δέσµευση πίστωσης ύψους 45.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στον Κ.Α.Ε.  0439 
 

 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

 
1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων προσφορών, για τη «∆ιαχείριση 

Μολυσµατικών Αποβλήτων ΕΑΥΜ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠA (23%), µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  
(Φ 2/2016). 

 
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

15.02.2016 ∆ΕΥΤΕΡΑ 11:00 π.µ. 

 
 Οι προσφορές κατατίθενται µέχρι την 15.02.2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στο ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκοµείου, όπου πρωτοκολλούνται. 
Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες 
και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους της ∆ιακήρυξης. 
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντων, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007 και ειδικότερα:  
1.Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύµφωνα µε το 
διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναµο.  

2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 
δηλώνεται ότι:  
2.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  
2.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  
2.3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας  
2.4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
2.5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.  
2.6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 
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Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του 
προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 
κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα 
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να µονογράφεται από τον υποψήφιο προµηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το 
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.  
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  
  2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και το τµήµα του έργου για το 
οποίο υποβάλλεται προσφορά.  
  2.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
   2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα  
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 
τα εξής:  
   3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».  
   3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
  3.3. TA  OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
   3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
   3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου 
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 
αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και 
που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση 
οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον 
δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.  
6. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων 
ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.  
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 
όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 
Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον 
προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η 
οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη 
συνέχεια της αξιολόγησης.  
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
9. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί 
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νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του 
είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.  
10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, 
ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 
ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης.  
 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης,  όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σελ. 3  
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται 
στη συνέχεια. Οι Προσφέροντες συµπεριλαµβάνουν, επί ποινή αποκλεισµού, υπό µορφή παραρτήµατος, τις 
παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση:  
Α) Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Β) Συµπληρωµένους τους πίνακες Συµµόρφωσης.  
Α) Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Η ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά, περιλαµβάνει περιγραφή των προδιαγραφών.  Η τεχνική προσφορά 
πρέπει επίσης να περιλαµβάνει υλικό τεκµηρίωσης για τις προσφερόµενες υπηρεσίες, όπως εγχειρίδια, 
τεχνικά φυλλάδια, σχετικές εγκρίσεις κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της 
διακήρυξης. 
Β) Πίνακες συµµόρφωσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Ο πίνακας συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης πρέπει να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά, συµπληρωµένος 
σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να 
ακολουθήσει:  
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συµπληρωθεί ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό 
αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συµµόρφωση προς αυτόν, θεωρούµενο ως απαράβατο όρο 
σύµφωνα µε την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ » σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη µορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που 
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.  
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η 
οποία θα περιλαµβάνει αριθµηµένα αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του 
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που 
κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή 
της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων της.  
5. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 
φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η 
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή . 
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι 
µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά το πέρας του διαγωνισµού και δεν 
αποσφραγίζονται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
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ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & 
Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του 
αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου.  
 
 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή 
πρόσκληση εκτός αν λόγω εργασίας των µελών της επιτροπής (επειδή είναι Νοσοκοµείο) αποφασισθεί  
διαφορετική ηµεροµηνία & ώρα αποσφράγισης. Η νέα ηµεροµηνία αποσφράγισης ανακοινώνεται στους 
ενδιαφεροµένους τηλεφωνικά ή µε φαξ.  Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι 
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται. 
2.Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν αυθηµερόν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για τους συµµετέχοντες που πληρούσαν τους όρους των 
δικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση, µονογράφονται 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή, παραδίδεται στην Υπηρεσία (Γρ. Προµηθειών) και αποσφραγίζονται 
σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική 
ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 
3.Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του διαγωνισµού. 
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισµό ή οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόµιµο παραστατικό εκπροσώπησης. 
Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται 
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας 
για κάθε προσφερόµενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται 
στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή που θέτουν όρο 
αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει ∆ηµόσια  
4. Οι τιµές είναι δεσµευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
Ακολουθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πίνακας Συµµόρφωσης υποβολής Οικονοµικής Προσφοράς τον οποίο 
υποχρεούται ο Προσφέρων να συµπληρώσει. 
5. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής 
υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας άνευ 
ΦΠΑ .  
6. Ισχύς προσφοράς 120 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.∆. 118/07 περί προµηθειών.  
8. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόµιση του τιµολογίου και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστηµα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις ως εξής: 
α)  Ε.Α.Α.: 0,10% 
β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 
γ) Φόρος : 1% (υγρά καύσιµα), 4% (λοιπά αγαθά), 8% (υπηρεσίες) 

9.Η διάρκεια της σύµβασης είναι έως την εξάντληση του ποσού των 45.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ.   
10. Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί για δηµοσίευση:  
             1. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου: http://www.hippocratio.gr 
             2. Στην ιστοσελίδα του ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr 
             3. Στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

 
 
 
 
 
 

                                                                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 

                                                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 

 
 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο ΥΠΟ∆/ΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 
 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

(Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Τελική ∆ιάθεση) 
Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΥΜ: Υγειονοµική Μονάδα  
ΑΥΜ: Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων  
ΕΑΥΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων  
ΕΑΑΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά  
ΕΚ∆ΑΥΜ: Εσωτερικός Κανονισµός ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Υγειονοµικής     
                  Μονάδας  
Ε∆ΑΥΜ: Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Υγειονοµικής  Μονάδας 
Υ∆ΑΥΜ: Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Υγειονοµικής Μονάδας  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ:  Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των Επικίνδυνων 
Αποβλήτων  Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), σύµφωνα µε την ΚΥΑ Αρ. οικ. 146163 (ΦΕΚ Αρ. 
Φύλλου 1537, Τεύχος ∆εύτερο, 08‐05‐2012), τα οποία παράγει το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
(κάτοχος) και θα εκτελεί ανάδοχος ο οποίος εκπληρώνει τις ελάχιστες τεχνικές και νοµικές 
προδιαγραφές και όρους της ΚΥΑ Αρ. οικ. 146163 (ΦΕΚ 1537 Β΄, 08‐05‐2012) «Μέτρα και όροι 
για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων».  
    Ο  ανάδοχος υποχρεούται να παραλαµβάνει απόβλητα ΕΑΑΜ, από τον κάτοχο 
«Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για µεταφορά και επεξεργασία σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία όπως 
ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας. Ο ανάδοχος υποχρεωτικά διαθέτει και καταθέτει 
κατά την υποβολή της προσφοράς συµµετοχής στον διαγωνισµό υπογραφής σύµβασης µε το 
νοσοκοµείο, για την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων αποκοµιδής και διαχείρισης των 
αποβλήτων χαρακτήρα ΕΑΑΜ, όλα τα απαιτούµενα έγγραφα σύννοµης λειτουργίας των πράξεων 
µεταφοράς και λειτουργίας µονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών.  
Συλλογή – µεταφορά Η συλλογή, η συσκευασία και η στεγανότητα, η σήµανση και η προσωρινή 
αποθήκευση των αποβλήτων ΕΑΑΜ, στους κατάλληλους ψυκτικούς θαλάµους του νοσοκοµείου, 
εκτελείται µε την ευθύνη του κατόχου και σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ισχύουσας νοµοθεσίας 
και τα όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του Νοσοκοµείου 
(ΕΚ∆ΑΥΜ)  
 Για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που 
ισχύουν για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήµανση του 
επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. 
Τα ΕΑΑΜ, µπορούν να υπόκεινται σε επεξεργασία µε την µέθοδο της αποτέφρωσης ή µε την 
µέθοδο της αποστείρωσης. 
   Στην περίπτωση που η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται µε τη µέθοδο της αποστείρωσης αυτά 
τοποθετούνται σε σακούλες κίτρινου χρώµατος, ενώ σε περίπτωση διαχείρισης µε τη µέθοδο της 
αποτέφρωσης, αυτά τοποθετούνται σε σακούλες κόκκινου χρώµατος, και στη συνέχεια σε ειδικούς 
περιέκτες (ενδεικτικά τύπου Hospital box), ίδιου χρώµατος, χωρητικότητας 40−60 l.  
Οι υποδοχείς των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) πρέπει να 
αναγράφουν την ηµεροµηνία παραγωγής και συσκευασίας του αποβλήτου, την ακριβή θέση 
παραγωγής (θάλαµος / τµήµα / εργαστήριο).  
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       Η αποκοµιδή των αποβλήτων θα γίνεται καθηµερινά τόσο από το κεντρικό κτίριο Βασ. Σοφίας 
114 όσο και από το  Παράρτηµα Βασ. Σοφίας 108 και πάντα σύµφωνα µε τις ανάγκες του κατόχου 
(Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ). Σε περίπτωση ανάγκης επιπλέον αποκοµιδής λόγω ειδικών συνθηκών ο 
ανάδοχος θα πρέπει να µπορεί να ανταποκριθεί άµεσα. Η αποκοµιδή να γίνεται κατά προτίµηση 
νυχτερινές ώρες σε ωράριο που θα καθοριστεί σε συνεργασία του αναδόχου και του κατόχου και µε 
την µικρότερη δυνατή όχληση των περιοίκων του Νοσοκοµείου, παρουσία της ορισµένης από τον 
κάτοχο επιτροπής παράδοσης ΕΑΥΜ. 
     Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται µε όλους τους φορείς που εµπλέκονται µε την διαχείριση 
των αποβλήτων όπως η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης ΑΥΜ (Ε∆ΑΥΜ) και 
τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Υγειονοµικής Μονάδας  (Υ∆ΑΥΜ) σε όλα τα στάδια 
διαχείρισης των ΕΑΥΜ καθώς και την Επιτροπή Παράδοσης των αποβλήτων. Επίσης θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται άµεσα σε ελέγχους που θα πραγµατοποιούνται όπως ακρίβεια ζύγισης 
ηλεκτρονικής ζυγαριάς. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα διαθέτει πάντα στο φορτηγό 
µεταφοράς πρότυπα βάρη προκειµένου να ελεγχθεί η ακρίβεια της ζυγαριάς του οχήµατος. Η 
ζύγιση κατά διαστήµατα που θα ορίζονται από τον κάτοχο θα γίνεται σε αντιπαραβολή µε την 
ζυγαριά του κατόχου για να διασφαλίζεται η ταύτιση των αποτελεσµάτων ζύγισης. 
 
Για την µεταφορά των ΕAAM εκτός ΥΜ εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.2 
της ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παρ. 2.2.1 & 2.2.3 της 
ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. Ο ανάδοχος πραγµατοποιεί την αποκοµιδή και 
µεταφορά των ΕAAM & ΜΕΑ  
Η ΥΜ θα παραδίδει στον ανάδοχο τα ΕAAM κατάλληλα συσκευασµένα σύµφωνα µε το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (παρ. 1.1.2.1 & 1.1.2.2 & 1.2.1 & 1.2.2 & 1.2.3, 1.2.4 & 1.2.5 & 1.2.6 της ΚΥΑ 
Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 και τον κώδικα ADR. Ο ανάδοχος συνεργάζεται µε 
την Επιτροπή Παράδοσης Αποβλήτων της ΥΜ για τη συµπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου 
Αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά ΕAAM σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παρ. 6.1 & 
6.2, της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012.  
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο της διαχείρισης των παραγόµενων ΕAAM της ΥΜ δύο 
(2) πιστοποιηµένα κατά ADR και ATP φορτηγά ψυγεία µεταφοράς. 
Τα Οχήµατα Μεταφοράς των παραγόµενων ΕAAM πρέπει να πληρούν τους όρους και τις 
προδιαγραφές σύµφωνα µε το µε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παρ. 2.2.4 & 2.2.4.2 της ΚΥΑ Αριθµ. 
οικ.146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. Συγκεκριµένα, τα Οχήµατα Μεταφοράς των ΕAAM πρέπει 
να πληρούν τις εξής απαιτήσεις: 

- Να είναι κατάλληλα και εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 104/1999, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403 
/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται. 

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

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

µη φέρουν µηχανισµό συµπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή µεταφορά, να µπορούν να 
πλένονται και να απολυµαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατοµική 
προστασία του οδηγού και των χειριστών. 

- Να υπάρχει διάφραγµα µεταξύ της καµπίνας του οδηγού και του σώµατος του οχήµατος 
που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης. 

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

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

- Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιµατισµό, εργαλεία και απολυµαντικό µαζί µε 
τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών. 

- Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων µε τις βάρδιες των µεταφορέων αποβλήτων. 
- Να µην χρησιµοποιούνται για µεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων. 
- Να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται µετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις 

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

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

-  ∆ιαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - µεταφορά ΕAAM, σύµφωνα µε την ΚΥΑ Αριθµ. 
οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012, όπου πρέπει να περιλαµβάνονται οι περιφέρειες 
µέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο, σύµφωνα µε το άρθρο 19 της 
ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

- Πιστοποιητικά ATP, όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης των ψυκτικών 
µηχανηµάτων των Οχηµάτων Μεταφοράς. 

- Έγγραφα, όπου θα αναγράφεται η συµµόρφωση των Οχηµάτων Μεταφοράς, σύµφωνα µε 
τους κανόνες ADR για τη σύννοµη οδική µεταφορά ΕAAM. 

- Ο ανάδοχος πρέπει, για τη συλλογή και µεταφορά των ΕAAM να είναι πιστοποιηµένος 
κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004. 

- Άδεια κυκλοφορίας των Οχηµάτων Μεταφοράς ΕAAM όπου σαφώς να αναφέρεται η 
χρήση τους για µεταφορά ΕAAM. 

- Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύµβασης, απαιτείται η προσκόµιση 
στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) Οχηµάτων Μεταφοράς ΕAAM πιστοποιηµένα κατά ADR. 

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕAAM στην οποία να δηλώνεται ότι 
διαθέτει δύο (2) κατ’ ελάχιστον αδειοδοτηµένα Οχήµατα Μεταφοράς, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύµβασης, ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ Αριθµ. 
οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 και ότι θα διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό και 
τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 
Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ1537 Β/2012. 

- Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς 
στο αντικείµενο της µεταφοράς των ΕAAM. 

- Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕAAM µε 
ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης ζηµιών προς τρίτους 
και το περιβάλλον σε ισχύ. Η ασφάλεια να καλύπτει όλα τα στάδια διαχείρισης των 
ΕAAM, από τη συλλογή µέχρι την αποτέφρωση ή αποστείρωσή τους και για το σύνολο της 
περιοχής εντός της οποίας δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

- Ασφαλιστήριο συµβόλαιο των δύο (2) Οχηµάτων Μεταφοράς, που θα εκτελέσουν το έργο 
της µεταφοράς των ΕAAM. 

- Σε περίπτωση χρήσης των Οχηµάτων Μεταφοράς ΕAAM και για µεταφορά ΑΕΑ, να 
αποδεικνύεται ή να τεκµηριώνεται ότι αυτό είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις της ADR. 

- Σε περίπτωση που ο συµµετέχων πρόκειται να συνεργαστεί µε µεταφορική εταιρεία για την 
εκτέλεση του µέρους του έργου µεταφοράς των ΕAAM, τότε απαιτείται να κατατεθεί και η 
µεταξύ τους σύµβαση. 
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- Ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση αποδοχής των ΕAAM της ΥΜ από τη 
µονάδα επεξεργασίας αυτών. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται η µέθοδος 
επεξεργασίας, το είδος των ΕAAM προς επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων. 
Επεξεργασία: Για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 
της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

         Στην εγκατάσταση επεξεργασίας θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής 
αποθήκευσης των ΕΑΑΜ για τουλάχιστον τρεις ηµέρες σε θερµοκρασία ≤ 5οC σε 
κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών είτε λόγω βλάβης της µονάδας 
επεξεργασίας είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης είτε λόγω απεργίας του 
απασχολούµενου προσωπικού της, κλπ.  

Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλληλη µονάδα αποτέφρωσης ή 
αποστείρωσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρµογή της µεθόδου της αποτέφρωσης 
των ΕΑΑΜ προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι παρ. 4.2 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, 
ΦΕΚ 1537 Β/2012 ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρµογή της µεθόδου της 
αποστείρωσης των ΕΑΑΜ προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι παρ. 4.3 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 
146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει ότι η µονάδα επεξεργασίας είναι σύµφωνη 
µε τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι παρ.4.1 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, 
ΦΕΚ 1537 Β/2012. 
 
             Αποστείρωση των ΕΑΑΜ 

- Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του τα παρακάτω  θεωρηµένα ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων σύµφωνα µε το Ν. 4250/26.03.2014 Άδεια λειτουργίας 
της µονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης 

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της µονάδας αποστείρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 
ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012. 

- Άδεια λειτουργίας της µονάδας αποστείρωσης 
- Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποστείρωσης 
- Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης 

Για τις µονάδες αποστείρωσης να υποβληθούν, επί ποινή απόρριψης, τα παρακάτω: 
- Τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής του µηχανολογικού εξοπλισµού επεξεργασίας 

ΕΑΑΜ, πρωτότυπα ή επικυρωµένα 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 πωλήσεών του στις αγορές (Ιδιωτικές και του ∆ηµοσίου) του 
ενδιαφέροντός του. 

- Υπεύθυνη ∆ήλωση 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. 

- Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρο 8 τoυ Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα 
αναφέρεται ο εξοπλισµός αποστείρωσης αποβλήτων που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος για 
την εκτέλεση της σύµβασης και θα προκύπτει η χώρα καταγωγής του εξοπλισµού και η 
αξιοπιστία του.  

- Έγγραφη δήλωση ή επιστολή του νοµίµου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου των 
κλιβάνων αποστείρωσης όπου θα δηλώνει ότι οι αποστειρωτές που λειτουργούν στην εν 
λόγω µονάδα είναι σύµφωνοι µε το STAATT III (Παράρτηµα Ι παρ. 4.3.1 της ΚΥΑ Αριθµ. 
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οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012), καθώς και κατάθεση ISO του κατασκευαστικού 
οίκου. 

- Θεωρηµένο αντίγραφο της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των 2 προηγουµένων ετών. 
Λίστα των υγειονοµικών µονάδων µε τις οποίες έχει συνεργαστεί η µονάδα αποστείρωσης 
µε στόχο να εξακριβωθεί η εµπειρία της στον χώρο. 

- Για τις µονάδες αποστείρωσης ΕΑΑΜ, ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει έγγραφα από τα 
οποία να αποδεικνύεται ότι πληροί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00 και 12347-97 
(Παράρτηµα Ι παρ. 4.3.1 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). Σε 
συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 9.2 του ΕΛΟΤ 12740/00, η µέθοδος 
της αποστείρωσης που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο θα πρέπει να είναι η αποστείρωση µε 
ατµό.  

- Η µονάδα αποστείρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα ΕΑΑΜ πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004 για την αποστείρωση των 
ΕΑΑΜ και για τη µεταφορά των αποστειρωµένων προς τα εκάστοτε ΧΥΤΑ. 

- Τα επεξεργασµένα (αποστειρωµένα) να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου 
χρώµατος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εµφανώς και µε ανεξίτηλα γράµµατα να 
αναγράφεται η φράση «Αποστειρωµένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονοµασία του φυσικού ή 
νοµικού προσώπου επεξεργασίας, η ονοµασία της ΥΜ και η ηµεροµηνία επεξεργασίας. Τα 
«Αποστειρωµένα ΕΑΑΜ», οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη µε ειδικό για το σκοπό αυτό 
όχηµα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα (Παράρτηµα Ι παρ. 4.3.3 της ΚΥΑ Αριθµ. 
οικ.146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

- Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του 
τελικού προϊόντος, ότι µε δική του ευθύνη θα µεταφέρει το τελικό προϊόν στον 
πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο όπου θα επιτρέπεται η διάθεσή του και ότι σε κάθε 
περίπτωση η µεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασµένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει 
της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

- Βεβαίωση τελικού αποδέκτη του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδέχεται τα αποστειρωµένα 
απόβλητα προς διάθεση ή άδεια απόρριψης αποβλήτων στον οικείο ΧΥΤΑ. 

- Άδεια συλλογής µεταφοράς στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων προς το οικείο ΧΥΤΑ 
των αποβλήτων που έχουν υποστεί τη διαδικασία της αποστείρωσης ή σύµβαση µε 
αδειοδοτηµένη εταιρία που θα εκτελέσει το έργο αυτό. 

- Για τις µονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει Βεβαίωση από την 
αρµόδια υπηρεσία ότι τα τελικώς αποστειρωµένα απορρίµµατα διατίθενται στο οικεία 
ΧΥΤΑ σε κίτρινους περιέκτες όπου εµφανώς αναγράφεται η φράση «Αποστειρωµένα 
ΕΑΑΜ», καθώς και η ονοµασία του φυσικού ή νοµικού προσώπου επεξεργασίας, η 
ονοµασία της υγειονοµικής µονάδας και η ηµεροµηνία επεξεργασίας (Παράρτηµα Ι παρ. 
4.3.3 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ.146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

- Για τις µονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να ελέγχει την αποστειρωτική διαδικασία 
µε τη χρήση βιολογικών δεικτών της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας που 
εφαρµόζεται κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138. Να υποβληθεί έγγραφο στο οποίο να 
αποδεικνύεται ότι οι δείκτες που χρησιµοποιούνται από τον ανάδοχο είναι σύµφωνοι µε τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138 (Παράρτηµα Ι παρ. 4.3.1 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 
146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). 

- Να γίνεται απολύµανση των µέσων µε τα οποία µεταφέρονται τα απόβλητα και των 
αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275−99 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1276−98 (Παράρτηµα Ι, παρ. 4.3.2 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 
1537 Β/2012). 
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- Σύµφωνα µε (Παράρτηµα Ι, κεφ.4.5 της ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 
Β/2012) τα εργοστάσια επεξεργασίας θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν στελεχωθεί µε 
το κατάλληλο εξειδικευµένο προσωπικό. Να κατατεθεί αναλυτική λίστα προσωπικού και 
συµβούλων της εταιρίας που να αποδεικνύει ότι η εταιρία διαθέτει τις απαραίτητες 
ειδικότητες. Να κατατεθούν πιστοποιητικά ή έγγραφα εκπαίδευσης των χειριστών του 
µηχανολογικού εξοπλισµού αποστείρωσης από τον κατασκευαστή του αποστειρωτικού 
εξοπλισµού όπου θα δηλώνεται και θα πιστοποιείται ότι οι χειριστές των αποστειρωτών 
έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως και είναι ικανοί να χειριστούν αποτελεσµατικά και επαρκώς 
τους αποστειρωτές. 

 
Στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» παράγονται µηνιαίως περίπου 16.200kg ΕΑΑΜ 
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