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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΤΟΥ Γ.Ν.«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», σε εκτέλεση της αριθμ.  

495/23-11-2015 AΔΑ: 15REQ003406463 Απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις 

διατάξεις:  

1.του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005, τεύχος Α΄) «Εθνικό σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

2.του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» 

3. του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 

4.τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

5.του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘‘περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε µε την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-

2007) 

6.τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8-8-
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2014). 

7. Του Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου 

ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»  

8. Την αριθμ. πρωτ. 9301/02-12-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

Νοσοκομείου Κοζάνης, η οποία καταχωρήθηκε στον α/α 1093 του Βιβλίου Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας, ΑΔΑ: 6ΕΟΨ4690ΒΣ-ΚΜΜ  

 

 

Προβαίνει στη διενέργεια  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή 

σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 

υπηρεσιών«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» του  Γ. 

Ν.«Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» (Νοσοκομείο Κοζάνης & Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας) 

για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω εφόσον ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, στο Γραφείο Προμηθειών του 

Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ, μέχρι την  11-12- 2015 

ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο, που θα αναγράφεται η 

λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, ο τίτλος: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΟΥ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»,  

ο τίτλος της Αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια: «Γ. Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-

«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» και τα στοιχεία του αποστολέα.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ'οιονδήποτε άλλο τρόπο στην 

Υπηρεσία μας μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, (κυρίως φάκελος) ο 

οποίος θα περιέχει δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους  
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η όλη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων τοξικού χαρακτήρα και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να είναι σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην 

ΚΥΑ 146163/2012 και τα παραρτήματά της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη 

διαχείριση επικίνδυνων  αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα. Να σημειωθεί ότι 

σύμφωνα µε την παραπάνω ΚΥΑ, ο όρος Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Τοξικού 

Χαρακτήρα έχει αντικατασταθεί από τον όρο Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα 

(Υγειονομικών Μονάδων) – ΑΕΑ και συνεπώς στο εξής θα γίνει χρήση της νέας 

ορολογίας. 

 

Απαιτούμενες άδειες και δικαιολογητικά 

1)  Για τη συλλογή-μεταφορά των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΑ), 

απαιτούνται να υποβληθούν µε την προσφορά του συμμετέχοντα,  οι κάτωθι άδειες 

και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των 

ΑΕΑ που θα υποβάλλει προσφορά µόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή 

ένωση Εταιρειών: 

α) Άδεια για συλλογή - μεταφορά ΑΕΑ που να καλύπτει όλη τη διαδρομή διακίνησης 

των αποβλήτων (πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις 

οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο). Η άδεια συλλογής μεταφοράς θα 

πρέπει να έχει εκδοθεί µε την καινούρια νομοθεσία (ΚΥΑ 146163). 

β)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75),  όπως 

εκάστοτε ισχύει,  του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΑΕΑ στην οποία θα 

αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των άλλων επικίνδυνων 

αποβλήτων που παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες που ανήκουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012 και ότι διαθέτει το 

απαιτούμενο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των άλλων 

επικίνδυνων αποβλήτων της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 

146163/2012.   

δ)  Σύμβαση µε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας.  Σε περίπτωση που η 

επεξεργασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί από μονάδα του εξωτερικού,  θα πρέπει 
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πριν την μεταφορά των ΑΕΑ στο εξωτερικό να προσκομιστεί άδεια διασυνοριακής 

Μεταφοράς. 

ε)  Πιστοποιητικό ADR  και   Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων που σαφώς να 

αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων.  Για την κάλυψη 

των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης,  απαιτείται και η προσκόμιση στοιχείων για 

τουλάχιστον δύο (2) οχήματα μεταφοράς που διαθέτει ο συμμετέχων.  

στ)  Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR,  των οδηγών που θα 

διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση 

των οδηγών µε την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕ∆ και ΑΠ∆ ΙΚΑ τελευταίου 

τριμήνου). Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η 

προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2)  οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά καθώς και επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.  

ζ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία (εάν υπάρχει), του νομίμου 

κατόχου της άδειας μεταφοράς στο αντικείμενο της μεταφοράς των άλλων 

επικίνδυνων αποβλήτων (προηγούμενες συμβάσεις που υλοποιήθηκαν μετά τον 

χρόνο έκδοσης της άδειας και υπό καθεστώς ισχύος αυτής).   

2) Για την επεξεργασία των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, απαιτούνται να 

υποβληθούν µε την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά 

δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των άλλων 

επικίνδυνων αποβλήτων:   

α) Άδεια λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας.   

β) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα µε τον Ν. 1650/1986 όπως 

τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002  και τον 4014/2011 και όπως ισχύει σήμερα.   

γ) Σε περίπτωση που πριν την τελική διάθεσή των ΑΕΑ πραγματοποιηθεί προσωρινή 

αποθήκευση θα πρέπει να προσκομιστεί ΕΠΟ της μονάδας αποθήκευσης.   

δ) Εντός 6 μηνών από την ασφαλή διάθεσή των ΑΕΑ θα πρέπει να προσκομιστεί 

Πιστοποιητικό Καταστροφής. 

  

ΜΕΡΟΣ Β'  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Περιγραφή έργου: Συλλογή και μεταφορά άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΑ), 

από τον χώρο αποθήκευσης ΑΕΑ της κάθε Υγειονομικής Μονάδας.   

1. Συλλογή 

1.1. Τα διαχωρισμένα ΑΕΑ θα συλλέγονται χωριστά.  Η χωριστή συλλογή των ΑΕΑ 

θα γίνεται σε μικρούς υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας 10-

30 lt τους οποίους θα πρέπει να διαθέσει ο ανάδοχος. Το υλικό των υποδοχέων θα 

είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα δεν θα 
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πρέπει να έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ’  αιτίας του οποίου μπορεί να 

προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα 

απόβλητα.  Για τη συσκευασία τους θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και 

κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες 

βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές 

μεταφορές (Accord European relative au transport international des merchandises  

Dangereuses par Route –ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών 

(International Maritime  Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-

IMO/IMDG), του Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 

εμπορευμάτων (RID), της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air 

Transport Association- IATA)  και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 

(International Civil Aviation Organisation-ICAO),  ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς και 

όπου απαιτείται.  

Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως 

προς την επικινδυνότητά τους,  σε κλάση και αριθμό UN.  Οι συσκευασίες θα φέρουν 

κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου και τοξικού για την εύκολη αναγνώριση της 

επικινδυνότητας τους. Θα τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος 

ανάλογα µε την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει σύμφωνα µε τα όσα 

αναφέρονται στις παρ.1.2.3 και 1.2.6 του Παραρτ. Ι της ΚΥΑ 146163/2012.  

1.2. Να κατατεθούν πιστοποιήσεις για κάθε είδος περιέκτη που θα παρασχεθεί. 

1.3. Απαιτείται συχνότητα παραλαβής των ΑΕΑ τουλάχιστον ανά 12µηνο. 

 

2. Αποθήκευση των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων εντός και εκτός της 

Υγειονομικής Μονάδας 

2.1. Η προσωρινή αποθήκευση των ΑΕΑ εντός της ΥΜ θα γίνεται σε ειδικό χώρο για 

χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Κατά την αποθήκευσή τους θα 

πρέπει να πληρούνται όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 24944/1159/2006 

2.2.  Για την αποθήκευση των ΑΕΑ εκτός της ΥΜ ισχύει ότι και για την αποθήκευση 

τους εντός της ΥΜ, όμως ως μέγιστος χρόνος θα υπολογίζεται αθροιστικά και ο 

χρόνος αποθήκευσης εντός της ΥΜ. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμόζονται τα 

όσα περιγράφονται στις παρ. 3.1.4.  και 3.1.5  του Παραρτ.Ι της ΚΥΑ 146163/2012 

αλλά και όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 24944/1159/2006.  

2.3. Στο χώρο αποθήκευσής τους, τα απόβλητα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και 

σε δεύτερο υποδοχέα στον οποίο θα αναγράφεται η αντίστοιχη σήμανση κλάσης UN.   

2.4. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει στις Υγειονομικές Μονάδες της 

Αναθέτουσας Αρχής όλους τους κατάλληλους και πιστοποιημένους υποδοχείς,  που 

θα αποτελούν τον δεύτερο (εξωτερικό)  πιστοποιημένο υποδοχέα συσκευασίας των 
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ΑΕΑ (πιστοποιήσεις για κάθε είδος περιέκτη που θα παρασχεθεί).   

2.5. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο 

οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου.  

2.6. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα των Υγειονομικών Μονάδων βαρύνουν τον 

ανάδοχο.  

2.7. Η παραλαβή των ΑΕΑ θα γίνεται πάντα από Δευτέρα-Παρασκευή σε πρωινό 

ωράριο και δε θα πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του κράτους.  

 

3. Μεταφορά των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής 

Μονάδας 

3.1. Για τη μεταφορά των ΑΕΑ εκτός της Υγειονομικής μονάδας εφαρμόζονται τα 

αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ.1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 

24944/1159/2006 για τα Επικίνδυνα Απόβλητα (Ε.Α.)   

3.2. Κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός της Υγειονομικής Μονάδας, τα ΑΕΑ 

πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης.  Το έντυπο αυτό θα 

συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του 

εθνικού χώρου,  όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012  και στο 

Κεφ 6  του Παραρτήματος Ι της ίδιας ΚΥΑ. Η μορφή του θα είναι αυτή που 

παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι.  

3.3. Για τις οδικές μεταφορές των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ADR.  Ο οδηγός που θα εκτελεί τη μεταφορά θα 

πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης 

ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών.  

3.4. Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς (π.χ. όταν μέρος της μεταφοράς 

εκτελείται οδικών και μέρος αυτής δια θαλάσσης),  τα απόβλητα θα πρέπει να 

μεταφέρονται µε τρόπο ώστε να ακολουθείται το σύνολο των απαιτήσεων που 

αφορούν τα επιμέρους τμήματα της μεταφοράς. 

3.5. Τα οχήματα μεταφοράς των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένα µε άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα 

από την Υ.Α. 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής 

χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» όπως 

τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Α1/οι/27683/2320/2008.  

3.6. Τα οχήματα μεταφοράς των ΑΕΑ θα πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:   

3.6.1. Να είναι κατάλληλα 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 

3.6.2. Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, και εξοπλισμό (όπως συσκευές πυρόσβεσης,  
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προειδοποιητικό γιλέκο). 

3.6.3. Να εφοδιάζονται µε τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR (όπως 

έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος)  

3.6.4. Για τη διασυνοριακή μεταφορά των ΑΕΑ εκτός ΥΜ να εφαρμόζονται τα 

αναφερόμενα στο κεφ. 1, παρ.1.3 της ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

4. Επεξεργασία των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων   

4.1. Τα ΑΕΑ θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία σύμφωνα µε τον 

Πίνακα 1 του Παράρτ. Ι της ΚΥΑ146163/2012 ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία 

ανήκουν. 

5.Διαχείριση των αποβλήτων μετά την αποτέφρωση (εφόσον αυτά υποστούν 

αποτέφρωση)  

5.1. Για τη διαχείριση των ξηρών υπολειμμάτων καύσης θα πρέπει να εφαρμόζονται 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9  της ΚΥΑ 22912/117/2005,  όπως εκάστοτε ισχύει,  

και επιπλέον τα όσα περιγράφονται στο Παραρτ. Ι, Κεφ 4, παραγρ. 4.2.3.4 της ΚΥΑ 

146163/2012  

6.  Λοιπά 

6.1. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται µε τον Υπεύθυνο Επιστασίας (ή µε αρμόδιο για την 

παράδοση άτομο που έχει ορίσει η Υγειονομική Μονάδα για το σκοπό αυτό) για τη 

συμπλήρωση του συνοδευτικού έγγραφου εντύπου αναγνώρισης για τη συλλογή και 

μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων,  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. Το έντυπο 

αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε στάδιο διαχείρισης. Η μορφή του θα είναι 

αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι.  

6.2. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει κατά την παραλαβή την προς 

επεξεργασία ποσότητα άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, παρουσία Επιτροπής της 

Υγειονομικής Μονάδας. 

6.3. Να κατατεθεί από τον ανάδοχο Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων το 

οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων εντός και εκτός των υγειονομικών 

μονάδων όπως και κατά την διάρκεια της μεταφοράς των επικίνδυνων 

απορριμμάτων προς τελική επεξεργασία (διαρροές υλικών στο περιβάλλον, 

ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.). 

6.4. Για όσα αφορούν τη διαχείριση των ΑΕΑ και δεν ορίζονται ειδικά, ισχύουν όσα 

προβλέπονται από την υφιστάμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
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ΜΕΡΟΣ Γ'  

Είδη-ποσότητες –τιμή 

Κατηγοριοποίηση ΑΕΑ ( Πιν. 4 της Εγκυκλίου οικ. 29960/3800/ 15 - 06 – 2012, 

Κατάλογος ΕΚΑ ) 

ΑΕΑ Κωδικός ΕΚΑ 
Περιγραφή αποβλήτου 

σύμφωνα µε τον ΕΚΑ 

Χημικές ουσίες που 

αποτελούνται από ή 

περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

Χλωροφόρμιο, 

τριχλωροαιθυλένιο, 

ξυλένιο, ακετόνη, 

μεθανόλη, ανόργανες 

χημικές ενώσεις που 

περιέχουν οξέα και αλκάλια 

(π.χ. 

θειικό, υδροχλωρικό, 

νιτρικό, χρωμικό οξύ, 

υδροξείδιο του νατρίου 

και διαλύματα αμμωνίας) 

και άλλα οξειδωτικά 

(KMnO4, K2Cr2O7) ή 

επιβραδυντές (NaHSO3, 

Na2SO3) 

18 01 06* 

χημικές ουσίες (από την 

περιγεννητική φροντίδα, τη 

διάγνωση, τη θεραπεία ή 

την πρόληψη ασθενειών σε 

ανθρώπους) που 

αποτελούνται από ή 

περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

Απόβλητα εργαστηρίων 16 05 06* 

Εργαστηριακά χημικά υλικά 

που αποτελούνται από 

επικίνδυνες ουσίες ή τα 

οποία περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες, 

περιλαμβανομένων 

μιγμάτων εργαστηριακών 

χημικών υλικών 

ΑΔΑ: 7ΗΠΦ4690ΒΣ-Ω9Δ



Απόβλητα που περιέχουν 

υδράργυρο 

(κατεστραμμένα 

θερμόμετρα, 

πιεσόμετρα υδραργύρου), 

αμαλγάματα οδοντιατρικής, 

άλλα βαρέα μέταλλα, 

επικίνδυνες οργανικές 

ενώσεις κ.λ.π. 

18 01 06* 

χημικές ουσίες που 

αποτελούνται από ή 

περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

18 01 10* 

φαρμακευτικές ουσίες 

άλλες από τις 

αναφερόμενες στα σημείο 

18 01 08*, 18 02 07* 

Ληγμένα φάρμακα ή 

φάρμακα που δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν 

18 01 09, 18 02 08 

φαρμακευτικές ουσίες 

άλλες από τις 

αναφερόμενες στα σημεία 

18 01 08*, 18 02 07* 

   

 

Ποσότητες 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Κωδικός ΕΚΑ Εκτιμώμενες ενδεικτικές ποσότητες 

18 01 06*, 16 05 06* 40 Kg  

18 01 10*      kg 

18 01 09, 18 02 08  30 kg 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

Κωδικός ΕΚΑ Εκτιμώμενες ποσότητες 

18 01 06*, 16 05 06* 40 kg 

18 01 10* 5  kg 

18 01 09, 18 02 08 30 kg 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στους χώρους 

αποθήκευσης των αποβλήτων για να λάβουν γνώση των ειδικών αναγκών των 

Υγειονομικών Μονάδων, προκειμένου να διαμορφώσουν καταλλήλως την Προσφορά 

τους. 

 

Β΄ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική 
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προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από 

την παρούσα πρόσκληση.  

Με την προσφορά, η τιμή που θα δοθεί καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της εν 

λόγω υπηρεσίας όπως καθορίζεται στην πρόσκληση. 

Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα 

δηλώνεται ότι τηρείται η εργατική νομοθεσία. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι 

φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός 

του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα 

ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

απορρίπτονται. 

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή του 

Νοσοκομείου, στις 14-12-2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ 

 

Πληρωμή: Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 

Νοσοκομείου Κοζάνης (ΚΑΕ 9762). 

Η πληρωμή θα γίνεται υπό τον όρο ότι δε συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμου 

ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 

Η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται ανά μήνα, μετά την έκδοση των 

σχετικών πρακτικών ποιοτικής και ποσοτικής εκτέλεσης των υπό ανάθεση 

υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα που ζητείται η πληρωμή και την προσκόμιση των 

νόμιμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007. 

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

Κρατήσεις: Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα 

επιβληθούν, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως κάθε φορά αυτή 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε δαπάνη απαιτούμενη για 

την ολοκλήρωση της προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών υγείας, 

παρακρατείται ποσοστό 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του 

Φ.Π.Α. και κάθε είδους παρακρατήσεων υπέρ τρίτων, υπέρ του ειδικού κωδικού 

«Κεφάλαιο Κοινωνικής και ανθρωπιστικής Αντίληψης», σύμφωνα με την 

αριθμ.ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36932/17-03-2009 ΚΥΑ. Επίσης σύμφωνα με το Ν.4072/2012 

(ΦΕΚ Α΄ 86/11-4-2012) άρθρο 238, εδάφιο 2, περίπτωση β, κράτηση ύψους 0,10% η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
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συμπληρωματικής σύμβασης. 

Χρόνος ισχύος της σύμβασης: Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής 

και έχει ισχύ για ένα (1) έτος, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης μονομερώς με 

απόφαση του Δ.Σ.    

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα τoυ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-

«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», (Νοσοκομείο Κοζάνης & Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας) υποχρεούται 

δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της 

συμβατικής υπηρεσίας. 

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει μεταξύ του αναδόχου και του Νοσοκομείου στα 

πλαίσια της σύμβασης, θα γίνει προσπάθεια να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό, 

πάντα μέσα στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων και της σύμβασης. Σε περίπτωση 

αποτυχίας αυτής της προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση του θέματος είναι τα 

Δικαστήρια Κοζάνης. 

    

                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
 
 
                       
                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΥ            
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