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 ΠΡΟΚΛΗΗ ςπ΄απιθ.04/2023 

Εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην εηήζια ππομήθεια ηηρ ςπηπεζίαρ «ςλλογήρ, 

Μεηαθοπάρ και Επεξεπγαζίαρ Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικών Μονάδυν (ΕΑΑΜ, 

ΜΕΑ/ΑΕΑ)» για ηιρ ανάγκερ ηος Νοζοκομείος  

 

ΠΡΟ 

ενδιαθεπόμενοςρ οικονομικούρ θοπείρ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη 

2. Tνλ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3329/2005 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3868/2010 

4. Σελ αξηζκ.547/21688/19-12-2022 Οξζή Δπαλάιεςε Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 
ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα 
ηελ πξνκήζεηα ηεο εηήζηαο ππεξεζίαο «πιινγήο, Μεηαθνξάο θαη Δπεμεξγαζίαο Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ/ΑΔΑ)» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
5. Σελ αξηζ.77/3069/17-02-2023 απφθαζε Γηνηθεηή κε ζέκα: Έγθξηζε 1) αλαγθαηφηεηαο-

ζθνπηκφηεηαο θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 19.530,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο «πιινγήο, Μεηαθνξάο θαη Δπεμεξγαζίαο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ/ΑΔΑ)» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 2) ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη 3) πξνζρεδίνπ πξφζθιεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέζνπλ έσο ηελ Παξαζθεπή 10-03-2023 θαη ψξα 14:00κ.κ. 

πξνζθνξά γηα ηελ εηήζηα  πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο «πιινγήο, Μεηαθνξάο θαη Δπεμεξγαζίαο 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ/ΑΔΑ)» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 15.750,00€ άλεπ ΦΠΑ. 

 

      Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο κε αλαθνξά 

ζηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξνχζαο. Η ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

ρακειφηεξε πξνζθνξά θαη ζα έρεη δηάξθεηα έλα έηνο. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΑΣΡΩΝ 

‘Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο’ 



Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Γεπηέξα 13-03-2023 θαη ψξα  

10:00π.κ.   

         Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζαο είλαη λα κελ ππάξρεη γηα 

ηελ εηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ: 

1) Ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ δηεπζχλνληα χκβνπινπ, ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα απφ 

ηα αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 

θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 

(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 

2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 

(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε 

ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ 

Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 

θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 

(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, 

θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ 



ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 

(ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

2) Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία. 

 

Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζαο λα καο 

πξνζθνκίζεηε: 

1) Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ σο άλσ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ 

2) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

3) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

4) Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΗ, ζε πεξίπησζε εηαηξείαο. 

 

Γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά απαηηείηαη Φχιιν πκκφξθσζεο κε ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη φζα δηθαηνινγεηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά απαηηνχληαη απφ απηέο: 

«ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΛΟΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ/ΑΕΑ) 

 
τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα Επικίνδυνα Απόβλθτα Τγειονομικισ 

Μονάδασ (ΕΑΤΜ): 

1. Επικίνδυνα απόβλθτα αμιγϊσ μολυςματικά (ΕΑΑΜ) 

2. Μικτά επικίνδυνα απόβλθτα (ΜΕΑ) 

3. Άλλα επικίνδυνα απόβλθτα (ΑΕΑ) 
 

ΠΟΟΣΗΣΕ 

Σο βάροσ των παραγόμενων αποβλιτων του ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΣΡΩΝ – 

ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ  για το ζνα ζτοσ είναι (κατά προςζγγιςθ): 

 2.700 kg Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (EAAM) 

 1.800 kg Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα (MEA) 

 

ΤΛΛΟΓΗ – ΤΚΕΤΑΙΑ 

Η ςυλλογι και ο διαχωριςμόσ των αποβλιτων κα γίνεται από προςωπικό του Νοςοκομείου (Παράρτθμα I, 

παράγραφοσ 1.1.2 τθσ ΚΤΑ οικ.146163). 



Από τον Ανάδοχο κάκε μινα κα διατίκενται τα hospital box (χωρθτικότθτασ 40-60 lit για τα ΕΑΑΜ 
και χωρθτικότθτασ 40-60 lit για τα ΜΕΑ) και με αντίςτοιχο χρϊμα για τθν τελικι περιςυλλογι τουσ. 
Επιπλζον, από τον Ανάδοχο, πζραν τθσ ςακοφλασ που κα περιζχεται ςε κάκε hospital box.   
 
Οι ςυςκευαςίεσ για τθ χωριςτι ςυλλογι Επικίνδυνων Αποβλιτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν (ΕΑΑΜ) τα 

οποία προορίηονται προσ αποςτείρωςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ οικ.146163 (Παράρτθμα Ι, 

παράγραφοσ 1.2.4). υγκεκριμζνα, πρζπει να ζχουν τισ εξισ προδιαγραφζσ: 

 μιασ χριςεωσ 

 αδιαφανείσ 

 ανκεκτικζσ ςτισ κερμοκραςίεσ που αναπτφςςονται κατά τθν αποςτείρωςθ 

 κίτρινου χρϊματοσ 

 ανκεκτικζσ κατά τθν μεταφορά, 

 να ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του μολυςματικοφ, ανάλογα με τθν 

κλάςθ UN ςτθν οποία αυτά κατατάςςονται 

 να αναγράφουν τθν κλάςθ και τον αρικμό UN ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ 

 να χαρακτθρίηονται με τον όρο «Επικίνδυνα  Απόβλθτα  Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ)» 

 να είναι κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ 

 να είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον 

 να φζρουν αδιάβροχθ ετικζτα από ανεξίτθλο μελάνι και να αναγράφουν: θμερομθνία παραγωγισ, 

ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ. κάλαμοσ/τμιμα/εργαςτιριο), ποςότθτα αποβλιτων, κατθγορία 

αποβλιτων, προοριςμό αποβλιτων 

 ο περιζκτθσ πρζπει να ςτοιβάηεται εφκολα, να φζρει λαβζσ ικανζσ για να κρατιςουν το βάροσ του 

όταν μεταφζρεται και να κλείνει με τρόπο που δεν κα επιτρζπει το εφκολο άνοιγμά του μετά το 

κλείςιμό του 

Οι ςυςκευαςίεσ για τθ χωριςτι ςυλλογι Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΜΕΑ) τα οποία προορίηονται προσ 

αποτζφρωςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ οικ.146163 (Παράρτθμα Ι, παράγραφοσ 1.2.3). 

υγκεκριμζνα, πρζπει να ζχουν τισ εξισ προδιαγραφζσ: 

 μιασ χριςεωσ 

 κόκκινου χρϊματοσ 

 να είναι κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ, μθ παραμορφοφμενεσ για αςφαλι μεταφορά 

 κατάλλθλου βάρουσ και όγκου για τθν εφκολθ μεταφορά τουσ 

 να είναι τζτοιου υλικοφ ϊςτε κατά τθν αποτζφρωςι τουσ να μθν παράγονται επικίνδυνα αζρια 

 να είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον 

 Ο περιζκτθσ πρζπει να ςτοιβάηεται εφκολα, να φζρει λαβζσ ικανζσ για να κρατιςουν  το βάροσ του 

όταν μεταφζρεται 

 ο περιζκτθσ πρζπει να κλείνει με τρόπο που δεν κα επιτρζπει το εφκολο άνοιγμά του μετά το 

κλείςιμό του 

 τα hospital box που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν μεταφορά να είναι κατάλλθλεσ κατά UN 

 να ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του μολυςματικοφ ι/και επικίνδυνου, 

ανάλογα με τθν κλάςθ UN ςτθν οποία αυτά κατατάςςονται 

 να αναγράφουν τθν κλάςθ και τον αρικμό UN ωσ προσ τθν επικινδυνότθτα τουσ, και τον όρο 

«Επικίνδυνα Απόβλθτα» (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) 

 να φζρουν ενςωματωμζνθ αδιάβροχθ ετικζτα από ανεξίτθλο μελάνι και να αναγράφουν: 

θμερομθνία παραγωγισ, ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ. κάλαμοσ/τμιμα/εργαςτιριο), ποςότθτα 

αποβλιτων, κατθγορία αποβλιτων, προοριςμό αποβλιτων 

 



Σονίηεται ότι οι ςυςκευαςίεσ για τθν μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρζπει να είναι μίασ χριςθσ και 

πιςτοποιθμζνεσ κατά UN. Για τθ δευτερογενι ςυςκευαςία των ΕΑΑΜ και τθ μεταφορά τουσ εκτόσ 

Τγειονομικισ Μονάδασ επιτρζπονται περιζκτεσ είτε μίασ χριςθσ (χαρτοκυτία τφπου Hospital Box), είτε 

πολλαπλϊν χριςεων (πλαςτικοί κάδοι) εφόςον τθροφνται οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1.2.1 του Παραρτιματοσ I τθσ ΚΤΑ οικ. 146163/2012. 

Οι ςυςκευαςίεσ για τθ χωριςτι ςυλλογι Άλλων Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΑΕΑ), τα οποία 
προορίηονται προσ αποτζφρωςθ γίνεται ςε ειδικζσ ςυςκευαςίεσ και ςυγκεκριμζνα ςε 
πιςτοποιθμζνα κατά UN πλαςτικά μπιτόνια των 10-20 lt. 
υγκεκριμζνα, πρζπει να ζχουν τισ εξισ προδιαγραφζσ: 
 
• Σα μπιτόνια από πλαςτικό να βαςίηονται ςτισ απαιτιςεισ των ADR, IMDG, RID, και ICAD, 
• μιασ χριςεωσ, 
• να είναι άςπρο (διάφανο) χρϊματοσ (για ΑΕΑ με περιεκτικότθτα ςε αλογονοφχεσ ενϊςεισ <1%), 
• να ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο του επικίνδυνου και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ, ανάλογα με τθν κλάςθ 
UN ςτθν οποία αυτά κατατάςςονται,   
• να χαρακτθρίηονται με τον όρο «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΑΕΑ)», 
• να είναι κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ (πλθν P.V.C), 
• να είναι μθ παραμορφοφμενα για αςφαλι μεταφορά, 
• να είναι κατάλλθλου βάρουσ και όγκου για τθν εφκολθ μεταφορά τουσ, 
• κατά τθν αποτζφρωςι τουσ να μθν παράγονται επικίνδυνα αζρια, 
• να είναι φιλικά προσ το περιβάλλον 

Διευκρινίηεται ότι:    
 

 Οι εξωτερικζσ ςακοφλεσ για τθν ςυςκευαςία των περιεκτϊν ΕΑΑΜ και ΜΕΑ κακϊσ και οι 
υποδοχείσ για τθν χωριςτι ςυλλογι αιχμθρϊν αποβλιτων ΔΕΝ περιλαμβάνονται ςτθν  
Προςφορά του διαγωνιςμοφ και βαρφνουν οικονομικά το Νοςοκομείο.  

 

 Οι ςυςκευαςίεσ-περιζκτεσ hospital boxes για τα ΕΑΑΜ και ΜΕΑ κακϊσ και τα μπιτόνια για 
τα ΑΕΑ βαρφνουν οικονομικά τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται ςτθν  Προςφορά του 
διαγωνιςμοφ. 

 

Σο νοςοκομείο δφναται να ηθτιςει ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ζκτακτθ αποςτολι περιεκτϊν. Ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να ανταποκρικεί το αργότερο εντόσ 48 ωρϊν. 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί να αρνθκεί τθν αποςτολι περιεκτϊν ςτο νοςοκομείο εφόςον από τα παραςτατικά 

αποςτολισ περιεκτϊν και διακομιδισ μολυςματικϊν προκφπτει θ φπαρξθ αρικμοφ περιεκτϊν 

μεγαλφτερου από το διπλάςιο του αρικμοφ των μζγιςτων περιεκτϊν ανά αποκομιδι. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να απαιτιςει από το νοςοκομείο τθν επαναςυςκευαςία των αποβλιτων εφόςον 

αυτι δεν είναι ςφννομθ. 

ε περίπτωςθ πανδθμίασ ι οποιαςδιποτε ευρείασ διάδοςθσ μολυςματικισ νόςου, ο Ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να αποςτζλλει τον αιτοφμενο αρικμό περιεκτϊν ςε μεγζκθ που απαιτοφνται με βάςθ τισ 

ανάγκεσ του νοςοκομείου, χωρίσ επιπλζον κόςτοσ. 

 

 



ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΕΝΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

Η αποκικευςθ κα πρζπει απαραιτιτωσ να ακολουκεί τα όςα ορίηει θ ΚΤΑ οικ.146163 και ςυγκεκριμζνα το 

Παράρτθμα I, παράγραφοσ 3.1.2 και 3.1.3. 

Ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ των ψυκτικϊν καλάμων του Νοςοκομείου κα γίνεται βάςει των 

ιςχυουςϊν διατάξεων και κα βαρφνει τον ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχοσ να παραδίδει ςτο προςωπικό τθσ ΤΜ βεβαίωςθ απολφμανςθσ.   

Να κατατεκοφν, ωσ απαράβατοσ όροσ, τα πιςτοποιθτικά των απολυμαντικϊν μζςων,  τεχνικά φυλλάδια 

του εξοπλιςμοφ απολφμανςθσ κακϊσ και ςχετικι   τεκμθρίωςθ τθσ μεκόδου απολφμανςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι:    
 
Η προςωρινι αποκικευςθ των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και ΑΕΑ ςτο Νοςοκομείο μασ πρζπει να γίνεται ςε 
ειδικά διαμορφωμζνο ψυκτικό κάλαμο, που κα παραχωρθκεί από τον Ανάδοχο. 
 

 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

Η αποκομιδι (ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ οικ.146163, Παράρτθμα I, παρ. 3.1.3) των ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ του 

Νοςοκομείου κα εκτελείται τουλάχιςτον κάκε πζντε (5) θμζρεσ τισ πρωινζσ ϊρεσ και εργάςιμεσ θμζρεσ, 

παρουςία του υπευκφνου και τθσ Επιτροπισ διαχείριςθσ αποβλιτων του Νοςοκομείου.  

ε περίπτωςθ που θ κερμοκραςία του ψυκτικοφ καλάμου είναι μικρότερθ των 0°C, ο χρόνοσ παραμονισ 

των ΕΑΤΜ μπορεί να επεκτακεί ςε 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία παραγωγισ τουσ και για ποςότθτεσ 

ΕΑΤΜ μικρότερεσ των 500 λίτρων. 

Σο Νοςοκομείο κα παραδίδει ςτον ανάδοχο τα απόβλθτα κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 

οικ.146163 και τον κϊδικα ADR και κα μεταφζρονται ςτο φορτθγό ψυγείο από τον ειδικό ψυκτικό κάλαμο 

του Νοςοκομείου από προςωπικό του αναδόχου. Διευκρινίηεται ότι ο ψυκτικόσ κάλαμοσ κα τοποκετθκεί 

ςτον χϊρο του Νοςοκομείου από τον ανάδοχο, ο οποίοσ βαρφνεται με τα ζξοδα εγκατάςταςθσ του 

ψυκτικοφ καλάμου. 

Σονίηεται πωσ : 

 Σα ζξοδα ηφγιςθσ των ΕΑΤΜ ςτθν ζδρα του Νοςοκομείου βαρφνουν τον ανάδοχο 

 Η λφςθ που προτείνει ο  ανάδοχοσ πρζπει να διαςφαλίηει ότι οι ποςότθτεσ ΕΑΤΜ που 
παραδόκθκαν από τθν εκάςτοτε Τγειονομικι Μονάδα, παραδόκθκαν ςτθν τελικι μονάδα 
επεξεργαςίασ.  
 

Ο ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με τουσ υπευκφνουσ διαχείριςθσ ιατρικϊν αποβλιτων του Νοςοκομείου για 

τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνοδευτικοφ Εντφπου Αναγνϊριςθσ για τθν ςυλλογι και μεταφορά επικίνδυνων 

αποβλιτων ςφμφωνα με το Παράρτθμα Ι, παράγραφο 6.2 τθσ ΚΤΑ οικ. 146163. 

Σο προςωπικό που κα απαςχολείται από τον Ανάδοχο ςτθν ςυλλογι-μεταφορά των ΕΑΤΜ, κα διακζτει 

και κα χρθςιμοποιεί κατά τθν εργαςία του τα κατάλλθλα μζςα ατομικισ προςταςίασ που κα παρζχονται 

από τον Ανάδοχο. Ευκφνθ του Αναδόχου είναι να μεριμνιςει για τον εμβολιαςμό όλου του 



απαςχολοφμενου προςωπικοφ του. Κάκε παράλειψθ τζτοιου είδουσ που εκκζτει το προςωπικό τθσ 

αναδόχου ςε κίνδυνο, βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τθν ίδια. 

Η ηφγιςθ να γίνεται ςτο νοςοκομείο με ηυγαριά που κα παρζχεται από τον Ανάδοχο πριν από τθ φόρτωςθ 

των αποβλιτων παρουςία ενόσ τουλάχιςτον μζλουσ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ παραλαβισ του 

νοςοκομείου. Η ηυγαριά να είναι πιςτοποιθμζνθ. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζςει για το ζργο τθσ διαχείριςθσ των νοςοκομειακϊν αποβλιτων του 

Νοςοκομείου δφο (2) πιςτοποιθμζνα κατά ADR και ΑΣΡ φορτθγά ψυγεία μεταφοράσ ΕΑΤΜ. 

Σα οχιματα μεταφοράσ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με το Παράρτθμα 

Ι, παράγραφο 2.2.4 τθσ ΚΤΑ οικ.146163. υγκεκριμζνα, τα οχιματα μεταφοράσ των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρζπει 

να πλθροφν τισ εξισ απαιτιςεισ: 

 Να είναι κατάλλθλα και εφοδιαςμζνα με πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ ADR, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Προεδρικοφ Διατάγματοσ 104/1999 όπωσ τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 

19403/1388/08/2008 και ιςχφει, εφόςον απαιτείται 

 Να φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ, το διεκνζσ ςιμα κινδφνου το οποίο να επιδεικνφεται ςε εμφανζσ 

ςθμείο 

 Να είναι κατάλλθλου μεγζκουσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 Κατ’ ελάχιςτον, να είναι τελείωσ κλειςτά, ςτεγανά, να ζχουν δυνατότθτα ψφξθσ ≤ 8 :C, να μθ 

φζρουν μθχανιςμό ςυμπίεςθσ, να επιτρζπουν αςφαλι μεταφορά, να μποροφν να πλζνονται και να 

απολυμαίνονται εφκολα και να διακζτουν διευκολφνςεισ για τθν ατομικι προςταςία του οδθγοφ 

και των χειριςτϊν 

 Να υπάρχει διάφραγμα μεταξφ τθσ καμπίνασ του οδθγοφ και του ςϊματοσ του οχιματοσ που να 

διαςφαλίηει τθν αςφάλεια διατιρθςθσ του φορτίου ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ 

 Να διακζτουν κατάλλθλο ςφςτθμα αςφαλείασ, το οποίο να εξαςφαλίηει τθ μθ μετακίνθςθ του 

φορτίου κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ του 

 Να υπάρχει χωριςτό διαμζριςμα για τον εξοπλιςμό ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 Να διακζτουν ςτρογγυλεμζνεσ εςωτερικζσ γωνίεσ προσ αποφυγι κατακράτθςθσ υγρϊν διαρροϊν 

 Να διακζτουν κατάλλθλο προςτατευτικό ιματιςμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαηί με τουσ 

ειδικοφσ δείκτεσ για ςυλλογι και εξζταςθ των υγρϊν διαρροϊν 

 Να ζχουν βιβλίο καταγραφισ των ςτοιχείων με τισ βάρδιεσ των μεταφορζων αποβλιτων 

 Να μθν χρθςιμοποιοφνται για μεταφορά άλλων υλικϊν ι αποβλιτων 

 Να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται μετά το πζρασ κάκε εκφόρτωςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των 

αποδεκτϊν, ϊςτε να διατθροφνται ςε άριςτθ υγειονομικι κατάςταςθ 

ε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων πρόκειται να ςυνεργαςτεί με μεταφορικι εταιρεία για τθν εκτζλεςθ του 

μζρουσ του ζργου τθσ μεταφοράσ των αποβλιτων, τότε απαιτείται να κατατεκεί και θ μεταξφ τουσ 

ςφμβαςθ. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει βεβαίωςθ αποδοχισ των αποβλιτων του Νοςοκομείου από τθν 

μονάδα επεξεργαςίασ των αποβλιτων. τθν βεβαίωςθ αυτι πρζπει να αναγράφεται θ μζκοδοσ 

επεξεργαςίασ, το είδοσ των αποβλιτων προσ επεξεργαςία, το βάροσ και θ προζλευςθ των αποβλιτων. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά του τα παρακάτω δικαιολογθτικά και πιςτοποιθτικά 

νομίμωσ κεωρθμζνα για το γνιςιο του αντιγράφου: 

 Διαπεριφερειακι Άδεια για ςυλλογι-μεταφορά επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με το 

άρκρο 10 παρ. 5 τθσ ΚΤΑ 37591/2031/2003, ι όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν ΚΤΑ οικ.146163, 



όπου πρζπει να περιλαμβάνονται οι περιφζρειεσ μζςα ςτισ οποίεσ και δια των οποίων κα 

εκτελεςτεί το ζργο, ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ ΚΤΑ οικ.146163. Μζχρι τθ χοριγθςθ των αδειϊν 

ςυλλογισ και μεταφοράσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 11 τθσ ΚΤΑ οικ.146163, ιςχφουν οι άδειεσ 

που ζχουν χορθγθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 37591/2031/2003. Οποιοςδιποτε 

προβαίνει ςε εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ ΕΑΤΜ, υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί με τισ 

διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, μζςα ςε ζνα (1) χρόνο από τθν ζναρξθ ιςχφοσ αυτισ. 

 Πιςτοποιθτικά ΑΣΡ όπου κα πιςτοποιείται ικανότθτα ψφξθσ των ψυκτικϊν μθχανθμάτων των 

φορτθγϊν ψυγείων. 

 Ζγγραφα όπου κα αναγράφεται θ ςυμμόρφωςθ του φορτθγοφ ψυγείου ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 

ADR για τθν ςφννομθ οδικι μεταφορά επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων. 

 Ο ανάδοχοσ πρζπει, για τθν ςυλλογι και μεταφορά των νοςοκομειακϊν αποβλιτων, να είναι 

πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001 και κατά ISO 14001. 

 Άδεια κυκλοφορίασ των Οχθμάτων Μεταφοράσ ΕΑΤΜ όπου ςαφϊσ να αναφζρεται θ χριςθ τουσ 

για μεταφορά ΕΑΤΜ. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ 

προςκόμιςθ ςτοιχείων τουλάχιςτον δφο (2) Οχθμάτων Μεταφοράσ ΕΑΤΜ πιςτοποιθμζνα κατά 

ADR. 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρ. 8 του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου 

υπογραφισ, του νόμιμου κατόχου τθσ άδεια μεταφοράσ ΕΑΤΜ, ςτθν οποία να δθλϊνεται όχι κα 

παρζχει τουλάχιςτον δφο (2) αδειοδοτθμζνα οχιματα μεταφοράσ ΕΑΤΜ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ, ότι δζχεται να εκτελζςει τo ζργο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΤΑ οικ.146163 και ότι κα 

διακζτει το απαιτοφμενο προςωπικό και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ του ζργου 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΤΑ οικ.146163. 

 Πιςτοποιθτικά επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR και επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ των 

οδθγϊν που κα διενεργοφν τθν μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και τo αποδεικτικό για τθ ςχζςθ 

εργαςίασ των οδθγϊν με τθν εταιρία (κεωρθμζνοσ ετιςιοσ πίνακασ προςωπικοφ, αναγγελία 

πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου). Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ του 

ζργου απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων κατ’ ελάχιςτον δφο οδθγϊν που φζρουν τα ανωτζρω 

πιςτοποιθτικά. 

 Ζγγραφα που να αποδεικνφουν τθν προχπθρεςία του νομίμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ ςτο 

αντικείμενο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΤΜ. 

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του νόμιμου κατόχου τθσ άδειασ μεταφοράσ με αςφαλιςτικι εταιρεία 

για αςφάλιςθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ και κάλυψθ ηθμιϊν προσ τρίτουσ και το περιβάλλον. Η 

αςφάλεια να καλφπτει όλα τα ςτάδια διαχείριςθσ των αποβλιτων, από τθ ςυλλογι μζχρι τθν 

αποτζφρωςθ ι τθν αποςτείρωςθ τουσ και για το ςφνολο τθσ περιοχισ εντόσ τθσ οποία 

δραςτθριοποιείται θ εταιρεία. 

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο των δφο φορτθγϊν που κα εκτελζςουν το ζργο τθσ μεταφοράσ των 

ΕΑΑΜ και ΜΕΑ. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

Η επεξεργαςία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλλθλθ μονάδα αποτζφρωςθσ ι αποςτείρωςθσ, ςφμφωνα με 

το Παράρτθμα I, κεφ. 4 τθσ ΚYA οικ.146163. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αποτζφρωςθσ των επικίνδυνων ιατρικϊν 

αποβλιτων προβλζπονται ςτο Παράρτθμα I, κεφ. 4.2, παράγραφο 4.2.1 τθσ ΚYA οικ.146163, ενϊ οι 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αποςτείρωςθσ των ΕΑΑΜ προβλζπονται ςτο 

Παράρτθμα I, κεφ. 4.3, παράγραφο 4.3.1 τθσ ΚYA οικ.146163. 



Να κατατεκεί Τπεφκυνθ διλωςθ που ρθτά να δθλϊνει ότι θ μονάδα επεξεργαςίασ είναι ςφμφωνθ με τισ 

τεχνολογίεσ που αναφζρονται ςτθν ΚΤΑ 146163.Για τθν περίπτωςθ χριςθσ αποςτείρωςθσ με τθ μζκοδο 

τθσ ακτινοβολίασ -μικροκυμάτων να κατατεκοφν ζγγραφα που να τεκμθριϊνουν τθ ςυνφπαρξθ ατμοφ 

κατά τθ διαδικαςία τθσ αποςτείρωςθσ.  

 

ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ ΣΩΝ ΕΑΑΜ 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά του τα παρακάτω νομίμωσ κεωρθμζνα για το γνιςιο 

του αντιγράφου: 

 Άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ αποςτείρωςθσ 

 Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αποςτείρωςθσ ςφμφωνα με τθν νζα KYA οικ.146163 

 Αςφάλεια αςτικισ και περιβαλλοντικισ ευκφνθσ για τθν εγκατάςταςθ αποςτείρωςθσ 

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ 

Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ να υποβλθκοφν, επί ποινι απόρριψθσ, τα παρακάτω: 

 Σεχνικά φυλλάδια τθσ εταιρείασ καταςκευισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ, 

πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα ι εκτυπϊςεισ από επίςθμεσ τοποκεςίεσ του καταςκευαςτι 

ςτο διαδίκτυο, θ ακριβισ θλεκτρονικι διεφκυνςθ των οποίων πρζπει να δθλϊνεται ςτθν 

προςφορά ι να προκφπτει ςαφϊσ από τα υποβλθκζντα ςτοιχεία. Πρζπει επίςθσ να είναι αυτά που 

χρθςιμοποιεί ο οίκοσ καταςκευισ του προϊόντοσ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ προϊκθςθσ των 

πωλιςεων του ςτισ αγορζσ (Ιδιωτικζσ και του Δθμοςίου) του ενδιαφζροντοσ του. 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, 

όπου κα αναφζρονται οι εγκαταςτάςεισ ςτθν Ελλάδα ι ανά τον κόςμο όπου λειτουργοφν 

μθχανιματα με επιτυχία του ίδιου καταςκευαςτικοφ Οίκου. 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρ. 8 ταυ Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου 

υπογραφισ, όπου κα αναφζρεται ο εξοπλιςμόσ αποςτείρωςθσ αποβλιτων που κα χρθςιμοποιεί ο 

ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και κα προκφπτει θ χϊρα καταγωγισ του εξοπλιςμοφ και 

θ αξιοπιςτία του. Η αξιοπιςτία του κφριου τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 

επεξεργαςία των αποβλιτων αποδεικνφεται με υποβολι πελατολογίου του καταςκευαςτι όπου 

κα περιλαμβάνονται οι πελάτεσ που ζχουν προμθκευτεί και λειτουργιςει παρόμοιο εξοπλιςμό με 

αυτόν που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Ζγγραφθ διλωςθ ι επιςτολι του νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου των κλιβάνων 

αποςτείρωςθσ οποφ κα δθλϊνει ότι οι αποςτειρωτζσ που λειτουργοφν ςτθν εν λόγω μονάδα είναι 

ςφμφωνοι με το STAATT III. (Παράρτθμα Ι, παράγραφοσ 4.3.1 τθσ ΚΤΑ οικ.146163). 

 Θεωρθμζνο αντίγραφο τθσ ετιςιασ απολογιςτικισ ζκκεςθσ των προθγουμζνων ετϊν 2021,2020  

και 2019. Λίςτα των υγειονομικϊν μονάδων με τισ οποίεσ ζχει ςυνεργαςτεί θ μονάδα 

αποςτείρωςθσ με ςτόχο να εξακριβωκεί θ εμπειρία τθσ ςτον χϊρο. 

 Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ΕΑΑΜ, ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει ζγγραφα που να 

αποδεικνφεται ότι πλθροί τα πρότυπα του ΕΛΟΣ 12740/00 και 12347-97 (Παράρτθμα I, 

παράγραφοσ 4.3.1 τθσ ΚΤΑ οικ.146163).  

 Η μονάδα αποςτείρωςθσ θ οποία κα επεξεργαςτεί τα ΕΑΑΜ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά 

ISO 9001 και κατά ISO 14001 για τθν αποςτείρωςθ των ΕΑΑΜ και για τθν μεταφορά των 

αποςτειρωμζνων προσ τα εκάςτοτε ΧΤΣΑ. 

Σα επεξεργαςμζνα (αποςτειρωμζνα) να τοποκετοφνται ςε ανκεκτικοφσ υποδοχείσ κίτρινου χρϊματοσ. 

Εξωτερικά των υποδοχζων αυτϊν, εμφανϊσ και με ανεξίτθλα γράμματα να αναγράφεται θ φράςθ 



«Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», κακϊσ και θ ονομαςία του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου επεξεργαςίασ, θ 

ονομαςία τθσ ΤΜ και θ θμερομθνία επεξεργαςίασ. Σα «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», οδθγοφνται ςτον τελικό 

αποδζκτθ με ειδικό για το ςκοπό αυτό όχθμα και ξεχωριςτά από τα οικιακά  απόβλθτα (Παράρτθμα I, 

Παράγραφοσ 4.3.3 τθσ ΚΤΑ οικ.146163). 

 Τπεφκυνθ διλωςθ που να δθλϊνεται ότι ο ανάδοχοσ κα επιλθφκεί τθσ διαχείριςθσ του τελικοφ 

προϊόντοσ, ότι με δικι του ευκφνθ κα μεταφζρει το τελικό προϊόν ςτον πλθςιζςτερο ΧΤΣΑ ι ςε 

άλλο χϊρο όπου κα επιτρζπεται θ διάκεςθ του και ότι ςε κάκε περίπτωςθ θ μεταφορά και θ 

τελικι διάκεςθ των επεξεργαςμζνων ΕΑΤΜ κα γίνεται βάςει τθσ ΚΤΑ οικ.146163. 

 Βεβαίωςθ τελικοφ αποδζκτθ του οικείου ΧΤΣΑ ότι αποδζχεται τα αποςτειρωμζνα απόβλθτα προσ 

διάκεςθ ι άδεια απόρριψθσ αποβλιτων ςτον οικείο ΧΤΣΑ.  

 Άδεια ςυλλογισ μεταφοράσ ςτερεϊν μθ επικίνδυνων αποβλιτων προσ το οικείο ΧΤΣΑ των 

αποβλιτων που ζχουν υποςτεί τθν διαδικαςία τθσ αποςτείρωςθσ ι ςφμβαςθ με αδειοδοτθμζνθ 

εταιρία που κα εκτελζςει το ζργο αυτό. Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 85 του 4685/2020, να 

υποβλθκοφν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο μεταφοράσ για τθ μεταφορά των αποςτειρωμζνων (μθ 

επικίνδυνων) αποβλιτων και βεβαίωςθ εγγραφισ/καταχϊρθςθσ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 

Αποβλιτων για τθ μεταφορά των αποςτειρωμζνων (μθ επικίνδυνων) αποβλιτων. 

 Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει Βεβαίωςθ από τθν αρμόδια 

υπθρεςία ότι τα τελικϊσ αποςτειρωμζνα απορρίμματα διατίκενται ςτο οικεία ΧΤΣΑ ςε κίτρινουσ 

περιζκτεσ όπου εμφανϊσ αναγράφεται θ φράςθ «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», κακϊσ και θ ονομαςία 

του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου επεξεργαςίασ, θ ονομαςία τθσ υγειονομικισ μονάδασ και θ 

θμερομθνία επεξεργαςίασ ( Παράρτθμα I, Παράγραφοσ 4.3.3 τθσ ΚΤΑ οικ.146163). 

 Για τισ μονάδεσ αποςτείρωςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να ελζγχει τθν αποςτειρωτικι διαδικαςία με τθν 

χριςθ βιολογικϊν δεικτϊν τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ που εφαρμόηεται κατά τα 

πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 11138. Να υποβλθκεί ζγγραφο ςτο οποίο να αποδεικνφεται ότι οι δείκτεσ 

που χρθςιμοποιοφνται από τον ανάδοχο είναι ςφμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 11138 

(Παράρτθμα I, παράγραφοσ 4.3.1. τθσ ΚΤΑ οικ.146163). 

 Να γίνεται απολφμανςθ των μζςων με τα οποία μεταφζρονται τα απόβλθτα και των 

αποκθκευτικϊν χϊρων αυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 1275−99 και ΕΛΟΣ ΕΝ 

1276−98. (Παράρτθμα I, Παράγραφοσ 4.3.2 τθσ ΚΤΑ οικ.146163). Να κατατεκοφν οι πιςτοποιιςεισ 

των απολυμαντικϊν. 

 φμφωνα με τθν ΚΤΑ οικ.146163, Παράρτθμα I, παράγραφοσ 4.5, τα εργοςτάςια επεξεργαςίασ κα 

πρζπει να αποδεικνφουν ότι ζχουν ςτελεχωκεί με το κατάλλθλο εξειδικευμζνο προςωπικό. Να 

κατατεκεί αναλυτικι λίςτα προςωπικοφ και ςυμβοφλων τθσ εταιρίασ που να αποδεικνφει ότι θ 

εταιρία διακζτει τισ απαραίτθτεσ ειδικότθτεσ. Να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα 

εκπαίδευςθσ των χειριςτϊν του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ αποςτείρωςθσ από τον καταςκευαςτι 

του αποςτειρωτικοφ εξοπλιςμοφ όπου κα δθλϊνεται και κα πιςτοποιείται ότι οι χειριςτζσ των 

αποςτειρωτϊν ζχουν εκπαιδευτεί καταλλιλωσ και είναι ικανοί να χειριςτοφν αποτελεςματικά και 

επαρκϊσ τουσ αποςτειρωτζσ. 

 

ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΣΩΝ ΜΕΑ και ΑΕΑ 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά του τα παρακάτω νομίμωσ κεωρθμζνα για το γνιςιο 

του αντιγράφου:  

 Άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ 

 Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ 



 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ για τθν εγκατάςταςθ αποτζφρωςθσ 

Η μονάδα αποτζφρωςθσ πρζπει να ακολουκεί ςυγκεκριμζνο διάγραμμα λειτουργίασ, το οποίο κα 

αναφζρει κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, χρόνο παραμονισ των δθμιουργοφμενων απαερίων ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, αποδεκτοί τφποι ςυςκευαςίασ, αποδεκτι περιεκτικότθτα των 

αποβλιτων ςε υγραςία, μζγιςτο φορτίο που μπορεί ανά κφκλο εργαςίασ να δεχτεί ο ςυγκεκριμζνοσ κατά 

περίπτωςθ εξοπλιςμόσ. (Παράρτθμα I, παράγραφοσ 4.2.2 τθσ ΚΤΑ οικ.146163). 

Να πραγματοποιεί ζλεγχο και ςυνεχι καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ των απαερίων ςτο κάλαμο καφςθσ 

και μετάκαυςθσ του αποτεφρωτιρα (Παράρτθμα Ι, παράγραφοσ 4.2.2 τθσ ΚΤΑ οικ.146163) 

 Να κατατεκεί αντίγραφο τθσ ετιςιασ απολογιςτικι ζκκεςθσ των προθγουμζνων ετϊν, 2021, 2020 

και 2019, κακϊσ επίςθσ και λίςτα των υγειονομικϊν μονάδων με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται. 

 Η μονάδα αποτζφρωςθσ θ οποία κα επεξεργαςτεί τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλθτα πρζπει να 

είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001 και ISO 14001 για τθν αποτζφρωςθ αυτϊν. 

 Διλωςθ του φορζα επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ για τθν τελικι διάκεςθ των υπολειμμάτων 
καφςθσ.  



ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν 

(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΣΡΩΝ – ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ   

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο 
Πατζρα:  

 

Όνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου 
Σαυτότθτασ: 

 

Σθλ: 

 

Ημερ/νία ζκδοςθσ 
Σαυτότθτασ : 

 

Σόποσ 
Κατοικίασ: 

 
Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ: 

 

Δ/νςθ Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ 
παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ 
μου: 
α) ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθσ διακιρυξθσ …………………………. 

β) Ζχω εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ μου όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) προσ ςτουσ φορείσ που είμαι υπόχρεοσ και ςτθν πλθρωμι φόρων 
και τελϊν όςον αφορά τισ φορολογικζσ μου υποχρεϊςεισ. 

γ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα 
αναφερόμενα ςτθν παρ.1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016,δθλαδι για:i) υμμετοχι ςε εγκλθματικι 
οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου 



τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EE L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42), ii) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται, ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί καταπολζμθςθσ 
τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν 
τθσ Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (EE L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 
εκνικό δίκαιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου, iii) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ 
ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 
27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.2803/2000 (Αϋ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλιματα ι 
εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 
και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, v) Νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 
τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 
2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 
309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 
166), vi) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

δ) δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ και διαγωγισ, ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, 
τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 
χρεωκοπίασ. 

ε) δεν τελϊ ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Τπουργοφ 
Ανάπτυξθσ 

ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ι οποιαδιποτε 
άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου ι ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

 
η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     
………………………………..   με πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα. 
 

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν 
και τθν παροχι των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για 
τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν. 

κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, 
που να πλθροί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των 
ςυνκθκϊν εργαςίασ που ιςχφουν ςτον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ. 

ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι 
ζγγραφο που αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα 
διλωςι μου . 

 
ιβ)το ΦΕΚ ι καταςτατικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ είναι   
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



ιγ) το ΦΕΚ ι καταςτατικό νόμιμισ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ είναι (4)  
………………………………………………………………………….. 
 

 

Ημερομθνία:       /        /      

      

Ο – Η Δθλ. 

 

 

 

(Τπογραφι) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 

(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 

(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ 

διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε 

να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, 

τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 

(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι 

τθν δθλοφςα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Εκτιμϊμενθ Παραγόμενθ Ποςότθτα ΕΑΑΜ:                  ΚΙΛΑ (2.700) 

Εκτιμϊμενθ Παραγόμενθ Ποςότθτα  ΜΕΑ & ΑΕΑ:         ΚΙΛΑ (1.800) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ     19.530,00 €        ΤΜΠ/ΝΟΤ Φ.Π.Α 

» 

 

Ο Διοικηηήρ 

 

Α/α Ο Διεςθςνηήρ Ιαηπικήρ Τπηπεζίαρ 

 

 

 

 

 

 

Γεώπγιορ Π. Σάγαπηρ 


