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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.    14086/01-07-2016 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για το έργο  

«Αποκοµιδή, Μεταφορά Και ∆ιάθεση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων » 

 

για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου)  
για τρείς (3) µήνες 

προϋπολογισµού  44.981,00  ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 

 

 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η χαµηλότερη τιµή  

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία:  13/07/2016 
Ηµέρα:  ΤETΑΡΤΗ 
Ώρα: 10:00π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                               

Γενικό  Νοσοκοµείο  Ηλείας Ν.Μ. Πύργου 
Γραφείο Προµηθειών –Ε.Ο. Πύργου – 
Πατρών, Περιοχή Συντριάδα – Τ.Κ. 27100 – 
Πύργος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Αποκοµιδή, Μεταφορά Και ∆ιάθεση 
Νοσοκοµειακών Αποβλήτων  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV  90524400-0 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  Κιλά 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  
44.981,00€  Συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
(Ν.Μ .ΠΥΡΓΟΥ) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Τρείς (3) µήνες   

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ  

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου 
και τρίτων νόµιµες κρατήσεις.  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του 
Ν. 2198/94  

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

01-07-2016 

 
Έχοντας υπόψη:  

 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) 
όπως ισχύει σήµερα.  

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των 
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.  

1.5. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)  

1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών 
∆ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 
/Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» .  

1.9. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις.  
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1.10. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007). [αφορά διαγωνισµούς προµηθειών µε προϋπολογισµό κάτω των 
κοινοτικών κατωφλίων]  

1.11. Του Ν. 4152/2013  (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013), περί διοικητικής επίλυσης 
φορολογικών διαφορών. 

1.12 Του Ν. 3918/2-3-2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες 
διατάξεις». 

1.13. Του Ν.3867/2010(ΦΕΚ Α/128/3-8-2010) περί «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» , άρθρο 27 

1.14. Του Ν.4052/2012 άρθρο 14 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ» 

1.25.  Του Ν.4250/2014   «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση των 
διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» άρθρο   1 

1.26. Του Ν. 4238/2014 «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.∆.Υ.), 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

1.27. Του 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής 

φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 

1.28. Του N. 4281/2014 ΦΕΚ Α΄ 160. Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.  

 
2. Τις αποφάσεις:  
 
2.1.Την µε αριθ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-
94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).  

2.2. Το υπ΄αριθµ.37422/06-06-2013 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης 
Της Ποιότητας & Τεχνολογίας Στην Υγεία  Α.Ε., για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 
του ΠΠΥΥ2012 Πιστώσεις 2013. 

2.3.Την ΚΥΑ 5804/24-11-2012 (Φ.Ε.Κ 3261/4-12-2014) « Έγκριση  Προγράµµατος 
Προµηθειών Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων  Υγείας και Εποπτευοµένων 
Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015  µε χρηµατοδότηση από τον τακτικό 
προϋπολογισµό, το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων & τις λοιπές πηγές, 

2.4.Την υπ’ αριθ. 6484/30-12-2014Υ.Α περί   Ορισµού φορέων  διενέργειας για την 
υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 
2014, πιστώσεις 2015  και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
για την διεξαγωγή των διαγωνισµών.-Παράταση του Προγράµµατος Προµηθειών και 
Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2010,2011 και 2013, 

2.5.Την υπ’ αριθ. 254/06-02-2015   Απόφαση του ∆ιοικητή της 6ης Υ.Π.Ε περί 
ορισµό φορέων υλοποίησης του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 
(Π.Π.Υ.Υ) έτους 2014, πιστώσεις 2015  , 

2.6.Την υπ΄αριθ. 65/17.7.2015/21.07.2015 (Β:1) απόφαση της Ολοµέλειας ΕΠΥ 
(σχετικά µε τη διαδικασία εκπόνησης Τεχνικών Προδιαγραφών) , 

2.7.Την υπ’ αριθ.     1349 /03-03-2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ, περί της παράτασης 
προθεσµίας διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών «βάσει τεχνικών προδιαγραφών 
και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάµει της 
παλαιάς διαδικασίας», 
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2.8. Την υπ’ αριθµ. 122η/22-06-2016 Πράξη ∆ιοικητή  του Γ. Ν. Ηλείας, για έγκριση 
διενέργειας  του  διαγωνισµού. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου Αποκοµιδή, Μεταφορά Και ∆ιάθεση Νοσοκοµειακών 
Αποβλήτων του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ -Ν.Μ. Πύργου, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνηµµένα  ΜΕΡΗ Α & Β και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

 
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Γενικό Νοσοκοµείο 
Ηλείας Ν.Μ.Πύργου / 

Γραφείο Προµηθειών / 
Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / 
Περιοχή Συντριάδα / Τ.Κ. 

27100 / Πύργος 

Μέχρι 
12/07/2016 

Ώρα  14:00µ.µ.  
Ηµέρα Τρίτη 

 Γενικό Νοσοκοµείο 
Ηλείας Ν.Μ. Πύργου / 
Γραφείο Προµηθειών / 
Ε.Ο. Πύργου – Πατρών 
/ Περιοχή Συντριάδα/ 
Τ.Κ. 27100 / Πύργος 

13/07/2016 
ΩΡΑ: 10:00π.µ. 
Ηµέρα Τετάρτη 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
 
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στην παρούσα.  
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 
ΜΕΡΟΣ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  
ΜΕΡΟΣ Β ΄ : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ»  
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» . 
 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση : 

Στην  ιστοσελίδα του Γ.Ν. Ηλείας 

Στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

Στο ΚΗΜ∆ΗΣ  

στους πίνακες ανακοινώσεων των:  

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 

Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών 

Επιµελητήριο Πύργου 

                                                             Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ  
                                                                        α.α. 

 
 
 

                                                                              ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ M.D.
                                                      ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Γενικές πληροφορίες 

1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού  

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την  
«Αποκοµιδή, Μεταφορά Και ∆ιάθεση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων» του Γενικού 

Νοσοκοµείου Ηλείας- Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου. Το συνολικό ποσό των  
ΣΑΡΑΝΤΑ  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ( € #44.981,00€ # )  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., θα νεµηθεί κατά 22.010,00€ συµπ. ΦΠΑ για την 
αποστείρωση και τελική  επεξεργασία 12.000 κιλών   ΕΑΑΜ και την αποτέφρωση και 
τελική επεξεργασία 5.500 κιλών ΜΕΑ (βάσει Παρατηρητηρίου Τιµών) και 22.971,00€ για 
την διαδικασία της µεταφοράς(και συσκευασίας κ.α. ) 12.000 κιλών  ΕΑΑΜ και 5.500 
κιλών ΜΕΑ , οι δε αποκοµιδές θα διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 
146163/ΦΕΚ1537/Β΄/08-05-2012, και µέχρι έξι (6) φορές ανά µήνα.  

Η αναλυτική περιγραφή των προς  ανάθεση υπηρεσιών παρουσιάζεται στο 
ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας, ως και στον κάτωθι συνηµµένο πίνακα: 

 

ΜΟΝΑ∆Α    ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 

Ν. ΜΟΝΑ∆Α 
ΠΥΡΓΟΥ ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΙΛΑ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΕΑΑΜ 

ΚΙΛΑ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ        ΜΕΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΑΑΜ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ: 12.000,00 kgr 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ:      5.500,00 kgr 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

ΕΙ∆ΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (συλλογή – µεταφορά, 
κόστος συσκευασιών κλπ, 

επεξεργασία και τελική διάθεση) των 
ΕΑΑΜ -12.000,00 kg 

1,90€/kg 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΑΑΜ 
12.000,00kg 

X1,90€=22.800,00€ 

 
28.272,00€ 

Η τιµή των 1,90€ ανά κιλό προκύπτει ως άθροισµα των εξόδων επεξεργασίας, αποστείρωσης και 
τελικής διάθεσης 0,70€/κιλό ( τιµή εντός Παρατηρητηρίου) + 1,20€/κιλό για τη µεταφορά (δεν υπάρχει 
τιµή στο Παρατηρητήριο) 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ (συλλογή – 
µεταφορά, κόστος συσκευασιών κλπ,) 
των ΜΕΑ- 5.500,00 kg 

 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΜΕΑ  

0,75€/kg  
(δεν υπάρχει τιµή στο 

παρατηρητήριο) 
 

1,70€/kg (τιµή 
παρατηρητηρίου) 

 



 

6 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΑ 

5.500,00kg X 2,45€ 

=13.475€ 

 

16.709,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 36.275,00 44.981,00 

1.2 Προϋπολογισµός 

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό ΣΑΡΑΝΤΑ  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ( € #44.981,00€ # )  συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., θα νεµηθεί κατά 22.010,00€ συµπ. ΦΠΑ για την αποστείρωση και τελική  
επεξεργασία 12.000 κιλών   ΕΑΑΜ και την αποτέφρωση και τελική επεξεργασία 5.500 
κιλών ΜΕΑ (βάσει Παρατηρητηρίου Τιµών) και 22.971,00€ για την διαδικασία της 
µεταφοράς(και συσκευασίας κ.α. ) 12.000 κιλών       ΕΑΑΜ και 5.500 κιλών ΜΕΑ , οι δε 
αποκοµιδές θα διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 
146163/ΦΕΚ1537/Β΄/08-05-2012, και µέχρι έξι (6) φορές ανά µήνα.  

1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας Ν.Μ. Πύργου, της 6ης 

Υγειονοµικής Περιφέρειας, το οποίο διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισµό και θα 
υπογράψει µε τους προµηθευτές τις συµβάσεις για το έργο  αυτό, διάρκειας τριών 
µηνών ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων. 
∆ιεύθυνση έδρας : Περιοχή Συντριάδα, Τ.Κ. 27100, Πύργος 
Τηλέφωνο : 26210-82784 
Φαξ : 26210-82378 
Πληροφορίες:Πουλιάσης Αλέξανδρος 
 E-mail:  promithiesgnpyr@gmail.com 

1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 12η IOYΛIOY 2016, ηµέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 π.µ. στην έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου ΗΛΕΙΑΣ, Συντριάδα, Τ.Κ. 
27 100 Πύργος, στη Γραµµατεία . 

Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

2. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά του, τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:  
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει,σύµφωνα µε τον Ν.4250/14  , στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν 
νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα και δεν έχουν εποµένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί 
από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµόσιου τοµέα, 
ή αποκλειστεί από διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του Ελληνικού 
∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, ότι δεν 
έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα, ότι 
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δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από την Υπηρεσία. 
 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
σύµφωνα µε τον Ν.4250/14  , στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, 
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (ούτε και για  
(α). συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  
(β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, (γ). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

- δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, 

- είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις, 

- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους, 
- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

 
Γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, σύµφωνα µε τον Ν.4250/14  , στην οποία: 

   
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισµένα µόνο από τα 

ζητούµενα είδη. 
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του 
διαγωνισµού. 

6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 
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3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών  

3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι 
υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικά 
µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ηλείας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά για το 
σύνολο του  προς ανάθεση έργου. 

 
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από 

καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 
στο Νοσοκοµείο έγκαιρα.  

Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας Ν.Μ. Πύργου ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη 
εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη 
συνοδεύουν. 

3.2 Περιεχόµενο προσφορών  

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο 
φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα, που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται 
στην παρούσα διακήρυξη.  

Ο ενιαίας σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«Αποκοµιδή, Μεταφορά Και ∆ιάθεση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων»    
ΑΡΙΘΜΟΣ     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14086/01-07-2016 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 13/07/2016 
Ο φάκελος αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, τον τίτλο του 
διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου.  
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
 

Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως 
επικυρωµένα, τα ξενόγλωσσα έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει 
να είναι και νοµίµως µεταφρασµένα.  

 
Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους, οι 

οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία καθώς και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (δισκέτα ή CD) και ειδικότερα τα 
εξής: 

1. Κλειστός φάκελος µε τα ζητούµενα δικαιολογητικά. 
 
2. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς. Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων 
εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο (όπου 
χρειάζεται σύµφωνα µε τον Ν.4250/14) αντίγραφο και το δεύτερο απλό 
φωτοαντίγραφο. 
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Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη τεχνική 
περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά 
κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια 
του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 

Στον ίδιο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται και η δισκέτα ή CD µε την 
τεχνική προσφορά η οποία θα περιέχει τα στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα 
συσκευασµένη προς αποφυγή φθορά της. 

Τα κατατιθέµενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές, πρέπει να είναι 
πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του µητρικού 
κατασκευαστικού οίκου 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. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά 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. 

 
3. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου 

τοποθετείται η οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις 
εκατό στο οποίο υπάγεται το προς ανάθεση έργο και θα βαρύνει το φορέα, καθώς 
και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται στην  παράγραφο 3.3. 

Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται και η δισκέτα ή CD µε την 
οικονοµική προσφορά, κατάλληλα συσκευασµένη προς αποφυγή φθοράς της. 

 
Το συνολικό ποσό των  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

ΕΝΑ ΕΥΡΩ( € #44.981,00€ # )  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., θα νεµηθεί κατά 
22.010,00€ συµπ. ΦΠΑ για την αποστείρωση και τελική  επεξεργασία 12.000 κιλών   
ΕΑΑΜ και την αποτέφρωση και τελική επεξεργασία 5.500 κιλών ΜΕΑ (βάσει 
Παρατηρητηρίου Τιµών) και 22.971,00€ για την διαδικασία της µεταφοράς(και 
συσκευασίας κ.α. ) 12.000 κιλών       ΕΑΑΜ και 5.500 κιλών ΜΕΑ , οι δε αποκοµιδές θα 
διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 146163/ΦΕΚ1537/Β΄/08-05-2012, 
και µέχρι έξι (6) φορές ανά µήνα.  

 
 Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να εναρµονίζεται µε αυτή του Παρατηρητηρίου 

τιµών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών  (Ν.4052/2013 άρθρο 14 παρ. 7) 

 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται. 
3.3 Ισχύς των Προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 

120 ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς 
της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Γενικό Νοσοκοµείο 
Ηλείας Ν.Μ. Πύργου πριν από τη λήξη της, για διάστηµα 120 ηµερών.  
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4. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγηση Προσφορών 

4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού-∆ιαδικασία Αξιολόγησης 

4.1.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού στις  13 IOYΛIOY 2016 και ώρα 10:00 π. µ. στο 
Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας Ν.Μ. Πύργου. 

4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή µεταξύ των διαγωνιζόµενων 
που πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο µέρος Β της 
παρούσας. Για την επιλογή της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή, η επιτροπή θα 
προβεί στα παρακάτω: 

-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των 
συµµετεχόντων. 

-Αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για όσες 
προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί ενιαία, χωρίς 
διάκριση σταδίων / φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής 
Προσφοράς και Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς). 

4.2 Απόρριψη προσφορών 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από 
τους όρους της διακήρυξης ή από τα σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που 
χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε 
ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 

Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο 
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και 
ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από 
την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει 
ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζόµενου 
ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να εναρµονίζεται µε αυτή του Παρατηρητηρίου 
τιµών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών  (Ν.4052/2013 άρθρο 14 παρ. 7) 

4.3  Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισµού. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ. Ν. Ηλείας ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. Η αξιολόγηση των προσφορών και οι 
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κρίσεις των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνουν σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπονται στο Π.∆. 118/2007. 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον 
παρόντα διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη 
διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, 
(ii) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για 
τον Οργανισµό, (iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόµενων προς αποφυγή 
πραγµατικού ανταγωνισµού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε τα 
είδη που έχουν προκηρυχθεί. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι 
συµµετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

5. Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι Σύµβασης 

5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύµβασης – Εγγυήσεις 

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας και των προµηθευτών θα υπογραφούν 
συµβάσεις σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 5 της διακήρυξης. Η 
σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του προµηθευτή, θα διέπεται από 
το ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο 
της παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδροµών.  

Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ για τρείς (3) µήνες από την 
υπογραφή τους ή µέχρις εξαντλήσεως των ποσοτήτων. Η σύµβαση είναι δυνατόν να 
λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον τα είδη χορηγηθούν από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή για 
τα είδη αυτά υπογραφεί σύµβαση από το Υπουργείο Υγείας βάσει του Ν. 3580/07 ή 
ολοκλήρωσης του διαγωνισµού που εκκρεµεί από το ΠΠΥΥ2013 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να 
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 
της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό του συνολικού 
συµβατικού τιµήµατος, ως ορίζεται στην παρούσα κείµενη νοµοθεσία, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους. 

Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, που ορίζεται 
παραπάνω, χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, 
ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω 
χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την 
περίπτωση, το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας αποφασίζει την ανάθεση της σύµβασης 
στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις 
βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς 
του Οργανισµού. 

5.2  Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

1.  Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της κάθε τµηµατικής αξίας, εντός χρονικού 
διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆.118/07. 
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Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από 
αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν.4152/2013 
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 
καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει 
προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 

2.Toν προµηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυv οι εκ του Νόµου προβλεπόµενες 
κρατήσεις, ενώ  κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος 
από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος. 

 3. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το  Νοσοκοµείο. 

5.3 Υποχρεώσεις αναδόχου 

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων του 
αναδόχου που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του 
Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας σε τρίτους χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση 
του Νοσοκοµείου. Κατ’ εξαίρεση των προαναφερόµενων, ο ανάδοχος δύναται να 
εκχωρήσει, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από 
τις δικαιούµενες πληρωµές του από την παρούσα σύµβαση, σε Τραπεζικά Ιδρύµατα 
της επιλογής του, ενηµερώνοντας το Νοσοκοµείο σύµφωνα µε το Νόµο. 

5.4 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

Ο ανάδοχος και το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας -Ν.Μ. Πύργου, θα προσπαθούν να 
ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις 
κατά την διάρκεια της ισχύος σύµβασης.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα δικαστήρια Πύργου εφαρµοστέο δε ∆ίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα 
δυο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των 
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα 
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην 
προηγούµενη παράγραφο. 

Ακολουθεί παράρτηµα µε τις προς παροχή υπηρεσίες και τις τεχνικές 
προδιαγραφές τους που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
αυτής. 

                                                                       

                                                                            Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ  
                                                                              α.α. 

 
 
 
                                                                              ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ M.D.

                                                                           ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ] 

 
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Η συλλογή και ο διαχωρισµός των αποβλήτων θα γίνεται από προσωπικό της 

Υγειονοµικής Μονάδας. ( Παράρτηµα 1 , Παράγραφος 1.1.2 της ΚΥΑ οικ.146163. 
Από τον ανάδοχο κάθε µήνα θα διατίθενται τα Hospital Box (σε επαρκείς 

ποσότητες) και µε αντίστοιχο χρώµα για την τελική περισυλλογή τους. Επιπλέον από 
τον ανάδοχο πέραν της σακούλας που θα περιέχεται σε κάθε Hospital Box θα 
διατίθεται µία επί πλέον σακούλα αντιστοίχου χρώµατος 

Η συσκευασία των αποβλήτων προς αποστείρωση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ οικ.146163 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ≪ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων ≫ παράγραφος 1.2.4 ≪ Συσκευασίες για τη 
χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) 

Συγκεκριµένα : 
Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς 
Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) τα οποία προορίζονται προς αποστείρωση πρέπει να 

έχουν τις εξής προδιαγραφές: 
• µιας χρήσεως, 
• αδιαφανείς, 
• κίτρινου χρώµατος, 
• ανθεκτικές κατά την µεταφορά, 
• να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµατικού, 

ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, 
• να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητά 

τους. 
• να χαρακτηρίζονται µε τον όρο ≪ Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά 
(ΕΑΑΜ)≫,  

• να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, 
• να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, 
• να φέρουν αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι και να αναγράφουν: 

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

• Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να 
κρατήσουν το βάρος του όταν µεταφέρεται και να κλείνει µε τρόπο που δεν θα 
επιτρέπει το εύκολο άνοιγµά του µετά το κλείσιµό του. 

Η συσκευασία των αποβλήτων προς αποτέφρωση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ οικ.146163 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ≪ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων ≫ παράγραφος 1.2.3 ≪ Συσκευασίες για τη 
χωριστή συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ) 

Συγκεκριµένα : 
Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή ΕΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ) τα οποία προορίζονται 

προς αποτέφρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 
• µιας χρήσεως ,  
• κόκκινου χρώµατος, 
• να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, µη παραµορφούµενες για ασφαλή 
µεταφορά, 
• κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη µεταφορά τους, 
• να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να µην παράγονται 
επικίνδυνα αέρια, 



 

14 
 
 
 
 
 

• να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, 
• Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να 
κρατήσουν το βάρος του όταν µεταφέρεται, 
• ο περιέκτης πρέπει να κλείνει µε τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγµά 

του µετά το κλείσιµό του, 
• τα hospital boxes που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µεταφορά, να είναι 

κατάλληλες κατά UN, 
• να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του 
µολυσµατικού ή / και επικίνδυνου, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά 
κατατάσσονται, 
• να αναγράφουν τη κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητα τους, 

και τον όρο ≪ Επικίνδυνα Απόβλητα ≫ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ), 
• να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι και να 
αναγράφουν: ηµεροµηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. 

θάλαµος/τµήµα/ εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, 
προορισµό αποβλήτων. 

Τονίζεται ότι οι συσκευασίες για την µεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να είναι 
µίας χρήσης και πιστοποιηµένες κατά UN. ∆εν επιτρέπεται η χρήση 
επαναχρησιµοποιούµενων κάδων παρά µόνο για εντός των ΥΜ µεταφορά και 
επεξεργασία (παράρτηµα 1 άρθρο 1.1.2.1) 

Σύµφωνα µε το παράρτηµα 2 άρθρο 6.4 παράγραφο 6.4.1 δεν επιτρέπεται η 
µεταφορά του περιεχοµένου από ένα κάδο σε άλλο λόγω υψηλού κινδύνου 
µόλυνσης. 

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 
Η αποθήκευση θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 146163 

και συγκεκριµένα παράρτηµα 1 άρθρο 3 παράγραφος 3.1.2, 3.1.3 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στις εγκαταστάσεις του εργοδότη 

∆ύο(2) ψυκτικούς  θαλάµους για τις ανάγκες της προσωρινής αποθήκευσης των 
παραγόµενων αποβλήτων της Υγειονοµικής Μονάδας. Η δαπάνη που αντιστοιχεί στη 
µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση των ψυκτικών θαλάµων θα βαρύνει 
αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η Χωρητικότητα του ενός ψυκτικού θαλάµου για τα ΕΑΑΜ 
(θερµοκρασίας µικρότερης ή ίσης των 5 βαθµών κελσίου) θα είναι περίπου 30000 
λίτρα και του ψυκτικού θαλάµου για τα ΜΕΑ µικρότερης χωρητικότητας. Η 
θερµοκρασία των ψυκτικών θαλάµων για τα ΜΕΑ της ΥΜ θα είναι µικρότερη των 0 
βαθµών κελσίου. 

Στο εξωτερικό τους θα υπάρχει ευκρινής σήµανση µε τον όρο ≪ επικίνδυνα ιατρικά 
απόβλητα ≫ και θα φέρει το διεθνές σύµβολο του βιολογικού κινδύνου. Οι θάλαµοι 

θα παραχωρούνται στην Υ. Μ. προς χρήση για όσο διαρκεί η σύµβαση, αλλά θα 
παραµένει στην κυριότητα του ανάδοχου. 

Η Υγειονοµική Μονάδα θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύµα για την τροφοδοσία των 
ψυκτικών θαλάµων και θα µεριµνήσει για την εν γένει λειτουργική τοποθέτηση του 
στους χώρους της εγκατάστασης, όπως για παράδειγµα για την ύπαρξη αναµονής" 
πρίζας ηλεκτρικού ρεύµατος πλησίον του θαλάµου, για την άµεση τροφοδότηση του. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κάτω από τον µεγάλο ψυκτικό θάλαµο 
ζυγιστικά στοιχεία, για τη διευκόλυνση της ζύγισης και την αδιαµφισβήτητη εγκυρότητα 
των µετρήσεων. Σε ευκρινές σηµείο θα τοποθετηθεί αδιάβροχο ηλεκτρολογικό κουτί µε 
κλειδαριά, όπου στο εσωτερικό θα τοποθετηθεί η οθόνη , όπου θα εµφανίζονται τα 
κιλά που περιέχονται στο εσωτερικό του ψυκτικού θαλάµου. 
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Στο εσωτερικό του θαλάµου θα πρέπει να υπάρχει φωτιστικό στοιχείο. 
Υποχρέωση του αναδόχου είναι να συντηρεί τους ψυκτικούς θαλάµους, έτσι ώστε 

να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του και η υγιεινή και ασφάλεια γενικότερα. Σε 
περίπτωση βλάβης του ψυκτικού µηχανήµατος ο εργολάβος αναλαµβάνει την 
υποχρέωση για την άµεση αποκατάσταση της βλάβης. 

Η συντήρηση καθαρισµός και η απολύµανση θα γίνεται βάσει των ισχυουσών 
διατάξεων και θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει εφοδιαστεί ζυγαριά ακριβείας οπού θα ζυγίζονται οι 
περιέκτες σε περίπτωση βλάβης των ζυγιστικών στοιχείων. Η ζυγαριά θα πρέπει να 
είναι κινητή και να µπορεί να µεταφερθεί στο χώρο όπου θα γίνεται η παραλαβή - 
παράδοση των απορριµµάτων παρουσία του υπευθύνου διαχείρισης ιατρικών 
αποβλήτων του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας -Ν.Μ. Πύργου. 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Η αποκοµιδή (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163 παράρτηµα 1 παρ.3.1.3), των ΕΑΑΜ-

ΜΕΑ  του Νοσοκοµείου θα εκτελείται δύο(2) φορές την εβδοµάδα (∆ευτέρα- Πέµπτη τις 
πρωινές ώρες και εργάσιµες ηµέρες, παρουσία του υπευθύνου και της επιτροπής 
διαχείρισης αποβλήτων της ΥΜ. 

Η Υγειονοµική Μονάδα θα παραδίδει στον ανάδοχο τα απόβλητα κατάλληλα 
συσκευασµένα σύµφωνα µε την ΚΥΑ και τον κώδικα ADR και θα µεταφέρονται στο 
φορτηγό ψυγείο από τους ειδικούς ψυκτικούς θαλάµους της Υγειονοµικής Μονάδας 
από προσωπικό του Αναδόχου σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163 παρ. 1 άρθρο 2. 

Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται µε τους υπευθύνους διαχείρισης ιατρικών 
αποβλήτων του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου),για τη συµπλήρωση του 
συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης για την συλλογή και µεταφορά επικινδύνων 
αποβλήτων σύµφωνα µε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ≪ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων ≫, κεφ.6 , παράγραφος 6.2 της ΚΥΑ οικ.146163. 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο της διαχείρισης των νοσοκοµειακών 
αποβλήτων του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου) δύο (2) πιστοποιηµένα 
κατά ADR και ΑΤΡ φορτηγά ψυγεία µεταφοράς ΕΑΥΜ 

Τα οχήµατα µεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές 
σύµφωνα µε το παράρτηµα 1 , παράγραφος 2.2.4 της Κυα οικ.146163 . Συγκεκριµένα 
Τα οχήµατα µεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις: 

• Να είναι κατάλληλα και εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις 
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 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 δια σφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση 
σύγκρουσης. 

• Να υπάρχει χωριστό διαµέρισµα για τον εξοπλισµό έκτακτης ανάγκης. 
• Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιµατισµό, εργαλεία και απολυµαντικό 

µαζί µε τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών. 
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• 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. 

Σε περίπτωση που ο συµµετέχων 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. (Γενικό Νοσοκοµείο …….) 

Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του τα παρακάτω 
δικαιολογητικά και πιστοποιητικά  νοµίµως θεωρηµένα  σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

∆ιαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή- µεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων , 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 5 της ΚΥΑ 37591/2031/2003, ή όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε την Αριθµ. οικ.146163 ≪ Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση 
Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων ≫ όπου πρέπει να περιλαµβάνονται οι 

περιφέρειες µέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο. Σύµφωνα µε 
το άρθρο 19 της ΚΥΑ οικ.146163 ≪ Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων 
Υγειονοµικών Μονάδων ≫ Μέχρι τη χορήγηση των αδειών συλλογής και µεταφοράς 
που προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ οικ.146163, ισχύουν οι άδειες που έχουν 
χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 37591/2031/2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης ≪ Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από 
υγειονοµικές µονάδες ≫ (ΦΕΚ Β 1419/01.10.2003). Οποιοσδήποτε προβαίνει σε 
εργασίες συλλογής και µεταφοράς ΕΑΥΜ, υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης, µέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος 
αυτής 

Πιστοποιητικά ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται ικανότητα ψύξης των ψυκτικών 
µηχανηµάτων των φορτηγών ψυγείων, 

• Έγγραφα όπου θα αναγράφεται η συµµόρφωση του φορτηγού ψυγείου 
σύµφωνα µε τους κανόνες ADR για την σύννοµη οδική µεταφορά επικινδύνων 
ιατρικών αποβλήτων. 

• Ο ανάδοχος πρέπει για την συλλογή και µεταφορά των νοσοκοµειακών 
αποβλήτων να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008 κατ κατά ISO 14001. 

• Άδεια κυκλοφορίας των Οχηµάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ 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 ADR. 

•Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, του 
νόµιµου κατόχου της άδεια 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 µα τους όρους της 
ΚΥΑ Αριθµ. οικ.146163 ≪ Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών 
Μονάδων ≫ 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 

• Πιστοποιητικά επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα 
διενεργούν την µεταφορά των αποβλήτων καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση 
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εργασίας των οδηγών µε την εταιρία(αναγγελίας πρόσληψης ΟΑΕ∆, και ΑΠ∆ ΙΚΑ 
τελευταίου τριµήνου)Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου απαιτείται η 
προσκόµιση στοιχείων κατ ελάχιστον δύο οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά. 

• έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του νοµίµου κατόχου της 
άδειας µεταφοράς στο αντικείµενο της µεταφοράς των ΕΑΥΜ. 

• Όλες οι διαδικασίες της συλλογής και µεταφοράς να τηρούν τα προβλεπόµενα 
στην Αριθµ. οικ.146163 ≪ Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών 
Μονάδων ≫  

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 οποία δραστηριοποιείται η εταιρία 

Ασφαλιστήριο συµβόλαιο των 2 φορτηγών που θα εκτελέσουν το έργο της 
µεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 

 
Επεξεργασία των επικινδύνων Αποβλήτων . 
Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλληλη µονάδα αποτέφρωσης ή 

αποστείρωσης σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 κεφ.4 της ΚΥΑ οικ.146163. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρµογή της µεθόδου της αποστείρωσης των 

ΕΑΑΜ προβλέπονται στο παράρτηµα 1 , κεφ.4.3 παράγραφο 4.3.1 της ΚΥΑ 
οικ.146163. 

Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει ότι η µονάδα επεξεργασίας 
είναι σύµφωνή µε τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163 

 
Αποστείρωση των ΕΑΑΜ 
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του τα παρακάτω νοµίµως 

θεωρηµένα για το γνήσιο του αντιγράφου. 
Άδεια λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης. 
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της µονάδας αποστείρωσης σύµφωνα µε την νέα 

KYA 146163 . 
Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης για την εγκατάσταση 

αποστείρωσης. 
Ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης. 
 
Για τις µονάδες αποστείρωσης να υποβληθούν επί ποινή απόρριψης τα 

παρακάτω : 
1. Τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας 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 πωλήσεων 
του στις αγορές (Ιδιωτικές και του ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του. 

2. Να υποβληθεί υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής όπου θα αναφέρονται οι εγκαταστάσεις στην Ελλάδα 
ή ανά τον κόσµο όπου λειτουργούν µηχανήµατα µε επιτυχία του ίδιου 
κατασκευαστικού οίκου. 
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3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, 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 ΕΙΑ 
αποδεικνύεται µε υποβολή πελατολογίου του  κατασκευαστή όπου θα 
περιλαµβάνονται οι πελάτες που έχουν προµηθευτεί και λειτουργήσει παρόµοιο 
εξοπλισµό µε αυτόν που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της σύµβασης. 

4.1. Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόµενα στο 
πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 (ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ).  

4.2 Ο ανάδοχος να τεµαχίζει τα απόβλητα στον ίδιο χώρο που γίνεται η 
αποστείρωση (δηλαδή σε κλειστό σύστηµα αποστείρωσης), ώστε να µην είναι 
αναγνωρίσιµα.  

4.3 Η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερµοκρασίας 
και πίεσης και για τέτοιο χρονικό διάστηµα ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσµατικότητα της µεθόδου. Ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο αποστείρωσης STAATΤ 
ΙΙΙ όπως ρητά απαιτείται από την ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-2012 (παράρτηµα 1 – εδ. 4.3.1).  

4.4. Τα όποια εκπεµπόµενα αέρια και παραγόµενα υγρά, αν προκύπτουν, κατά τη 
διαδικασία της αποστείρωσης, να αποµακρύνονται ή να υποβάλλονται σε κατάλληλη 
επεξεργασία, ώστε να καθίστανται ακίνδυνα για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.  

4.5. Να πραγµατοποιείται έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας 
αποστείρωσης που εφαρµόζεται, σύµφωνα µε  το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138. 

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

4.7. Αν πρόκειται για κινητή µονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων να τοποθετείται 
σε συγκεκριµένο, ειδικά  καθορισµένο από την Υγειονοµική Μονάδα, χώρο, ο οποίος 
θα διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής (δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης 
κ.α.).  

4.8. Οι σταθερές εγκαταστάσεις αποστείρωσης να διαθέτουν ειδικές 
εγκαταστάσεις για αυτή τη χρήση οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα 
διαµορφωµένου κτιριακού χώρου.  

4.9.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.  

4.10.Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να 
εφαρµόζει συγκεκριµένο διάγραµµα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερµοκρασία, 
πίεση, τύπο συσκευασίας, χρόνος παραµονής στη θερµοκρασία αποστείρωσης, 
αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, µέγιστο φορτίο που µπορεί ανά 
κύκλο εργασίας να δεχτεί ο συγκεκριµένος εξοπλισµός.  

 
4.11. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να 

εφαρµόζει έλεγχο και ηµερήσια καταγραφή σε κάθε κύκλο εργασίας του είδους και 
της ποσότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία, των διαγραµµάτων 
θερµοκρασίας, της πίεσης και χρόνου παραµονής τους στη µέγιστη θερµοκρασία 
επεξεργασίας.  

4.12. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να 
πραγµατοποιεί ετήσιο έλεγχο των θερµοµέτρων, µανοµέτρων και λοιπού 
καταγραφικού εξοπλισµού.  
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4.13. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να 
εφαρµόζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12347-97 (κατηγοριοποίηση, ικανότητα καθαρισµού, 
ικανότητα αποστείρωσης, στεγανότητα διαρροών).  

4.14. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο της Υγειονοµικής Μονάδας 
για τη συµπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των ΕΑΑΜ, του οποίου 
και κρατάει αρχείο µαζί µε τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις 
αναλύσεις και µετρήσεις των διενεργούµενων ελέγχων, της επεξεργασίας και της 
αξιολόγησής τους, για τουλάχιστον 10 έτη. Αντίγραφο συνοδευτικού Εντύπου 
Αναγνώρισης παραδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα επεξεργασίας όπου οδηγούνται 
τα απόβλητα για αποστείρωση, έτσι ώστε να µπορεί να ζητηθεί από την Υ.Μ. 
βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας προς επεξεργασία µετά την 
αποστείρωση, ως επίσης σχετικό έντυπο του τελικού προϊόντος.  

4.15. Η αποτελεσµατικότητα της εγκατάστασης και της διαδικασίας αποστείρωσης 
κατά τη διάρκεια της τακτικής διαχείρισης, θα πρέπει να επαληθεύεται  σύµφωνα µε  τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138. 

Αν η αποστείρωση δεν είναι αποτελεσµατική ο ανάδοχος θα πρέπει να επαναλάβει 
τη διαδικασία έως ότου επιτευχθεί η αποτελεσµατική επεξεργασία των αποβλήτων. Οι 
προαναφερόµενοι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται υπό την εποπτεία του 
υγειονοµικού υπευθύνου της Υ.Μ. και σε περίπτωση που πρόκειται για εγκαταστάσεις 
εκτός της ΥΜ, υπό την εποπτεία του τεχνικού υπευθύνου. Στη δεύτερη περίπτωση θα 
πρέπει να στέλνουν στην ΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστήµατα αντίγραφα των 
καταγραφών όλων των µετρήσεων των φορτίων που επεξεργάστηκαν και 
προέρχονται από τη συγκεκριµένη ΥΜ. Οι εγκαταστάσεις υπόκεινται σε προληπτικές 
και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο των ΑΕΠΟ και της εν γένει 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 4014/2011 για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.  

4.16. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί µητρώο το οποίο συµπληρώνεται ανά τρίµηνο 
και να συντάσσει  ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 11 
της ΚΥΑ οικ. 146163/2012, το άρθρο 11 της ΚΥΑ 13588/725/2006 και το Κεφάλαιο 12 
της ΚΥΑ 24944/1159/2006.  

4.17. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποστείρωση ποσότητα 
ΕΑΑΜ παρουσία Επιτροπής της Υγειονοµικής Μονάδας. Επιπλέον να αποδεικνύει τον 
ετήσιο έλεγχο των θερµοµέτρων, µανοµέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισµού 
του.  

4.18. Στη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής 
αποθήκευσης των προς επεξεργασία αποβλήτων µέχρι τρείς (3) ηµέρες σε 
θερµοκρασία ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω 
βλάβης της µονάδας αποτέφρωσης ή αποστείρωσης είτε λόγω αναγκαίων έργων 
συντήρησης.  

5. Θεωρηµένο αντίγραφο της ετήσιας απολογιστική έκθεσης των  προηγουµένων 
ετών, 2011 και 2012. Λίστα των υγειονοµικών µονάδων µε τις οποίες έχει συνεργαστεί 
η µονάδα αποστείρωσης µε στόχο να εξακριβωθεί η εµπειρία της στον χώρο. 

6. Για της µονάδες αποστείρωσης ΕΑΑΜ ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει 
Έγγραφα που να αποδεικνύεται ότι πληροί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00, 12347 
(παράρτηµα 1, παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ οικ.146163 ) 

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

8. Τα επεξεργασµένα (αποστειρωµένα) να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς 
υποδοχείς κίτρινου χρώµατος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εµφανώς και µε 
ανεξίτηλα γράµµατα ν α αναγράφεται η φράση ≪ Αποστειρωµένα ΕΑΑΜ≫, καθώς 
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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 1 , κεφ 4 , παράγραφος 4.3.3 της ΚΥΑ οικ.146163) 

9. 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 διάθεση του 
και ότι σε κάθε περίπτωση η µεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασµένων 
ΕΑΥΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ οικ.146163 

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

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

12. Για της 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 1 , κεφ 4 , παράγραφος 4.3.3 της Κυα οικ.146163) 

13. Για της µονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να ελέγχει την 
αποστειρωτική διαδικασία µε την χρήση βιολογικών δεικτών της αποτελεσµατικότητας 
της διαδικασίας που εφαρµόζεται κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ (ΕΝ ISO 11138) Να 
υποβληθεί έγγραφο στο οποίο να αποδεικνύεται ότι οι δείκτες που χρησιµοποιούνται 
από τον ανάδοχο είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (ΕΝ ISO 11138 
(Παράρτηµα 1, παράγραφος 4.3.1. της ΚΥΑ οικ.146163) 

14. 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 1 , κεφ 4 , παράγραφος 4.3.2 της ΚΥΑ 
οικ.146163) Να κατατεθούν οι πιστοποιήσεις των απολυµαντικών. 

15. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163 άρθρο 4 παράγραφος 4.5 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 
καταθέσει πιστοποιητικά η έγγραφα εκπαίδευσης των χειριστών του µηχανολογικού 
εξοπλισµού αποστείρωσης από τον κατασκευαστή του αποστειρωτικού εξοπλισµού 
οπού θα δηλώνεται και θα πιστοποιείται ότι οι χειριστές του αποστειρωτή /ων έχουν 
εκπαιδευτεί καταλλήλως και είναι ικανοί να χειριστούν αποτελεσµατικά και επαρκώς 
τους αποστειρωτές. 
 

Αποτέφρωσης των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 
1. Άδεια λειτουργίας της µονάδας αποτέφρωσης 
2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της µονάδας αποτέφρωσης 
3. Ασφάλεια αστικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποτέφρωσης 
4. Η µονάδα αποτέφρωσης πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένο διάγραµµα 

λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερµοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο παραµονής 
των δηµιουργούµενων απαερίων στη συγκεκριµένη θερµοκρασία αποτέφρωσης, 
αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, 
µέγιστο φορτίο που µπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο συγκεκριµένος κατά 
περίπτωση εξοπλισµός. (παράρτηµα 1 , παράγραφος 4.2.2) 
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5. Να πραγµατοποιεί Έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερµοκρασίας των 
απαερίων στο θάλαµο καύσης και µετάκαυσης του αποτεφρωτήρα παράρτηµα 1 , 
παράγραφος 4.2.2) 

6. Να κατατεθεί αντίγραφο της ετήσιας απολογιστική έκθεσης των προηγουµένων 
ετών , 2011 αι 2012 καθώς επίσης και Λίστα των υγειονοµικών µονάδων µε τις οποίες 
συνεργάζεται.  

7. Η µονάδα αποτέφρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα επικίνδυνα ιατρικά 
απόβλητα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για 
την αποτέφρωση αυτών. 

8. Για τις µονάδες αποτέφρωσης επιπλέον να υποβληθεί: ∆ήλωση του φορέα 
επεξεργασίας ΕΑΑΜ, ΜΕΑ για την τελική διάθεση των υπολειµµάτων καύσης. 

 
Αποτέφρωση ΕΑΑΜ-ΜΕΑ: Η τιµή θα δοθεί ανά κιλό αποβλήτων και θα 

περιλαµβάνει την επεξεργασία, την συλλογή - µεταφορά, τα υλικά συσκευασίας 
(hospital box), τελική διάθεση καθώς και την διάθεση ψυκτικών θαλάµων στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Ηλείας -Ν.Μ. Πύργου. 
 

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. 
ΠΥΡΓΟΥ  ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ 
ΚΙΛΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΙΛΑ 12.000Kg ΕΑΑΜ 

ΚΙΛΑ 5.500 ΜΕΑ 

 
 
 
 

    Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής 
των διαγωνιζοµένων (απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής 
Προσφοράς. 

                                                                              

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
   
   
   

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 
 
 

A/A ΕΙ∆ΟΣ / 
ΥΠΗΡΕΣ
ΙΑ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή 
Μονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιµή Χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ Τελική 
Τιµή µε 
ΦΠΑ 

TΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΤΗΡΙΟY 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
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Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, µε ποινή απόρριψης, 

να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους και δείγµατα των προσφεροµένων ειδών 

εις διπλούν, µε εξαίρεση δείγµατα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας δεν 

µπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν. 

Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης θα πρέπει να κατατεθεί επίσηµο 

προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου, στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά 

και λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους. 

Κατά τα λοιπά ως προς την κατάθεση δειγµάτων ισχύουν τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 36 του Κ.Π∆. (Π.∆. 118/07). 

 
 

                                                                            Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ  
                                                                                 α.α. 

 
 
 

                                                                              ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ M.D.
                                                      ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονοµασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστηµα:______________________________________________  
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. 
ΕΥΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας 
: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο    
……………  συνολικής αξίας ……………………….σύµφωνα µε τη µε αριθµό   
……………….  διακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 
 
 

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)  


