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Α.Π. 3183

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

e-mail: gkoxara@agnhosp
agnhosp.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ Ε∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Το

Γενικό

Νοσοκομείο

Λασιθίου
Λασιθίου-

ΓΝ-ΚΥ
ΚΥ

Νεαπόλεως

«Διαλυνάκειο»

λαμβάνοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχ
ισχύουν:
1. Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/16
64/16-3-2007)
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.»
2. Του
ου ΠΔ 166/2033 (ΦΕΚ 138/Α/2003), περί Προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29
29-6-2000
2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων
στερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
συναλλαγές.
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3. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95
(Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
4. Του Π.Δ. 118/10-07-2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150
Τεύχος Α’/2007).
5. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 2889/01 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις.
7. Τον Ν. 2198/94, άρθρο 24 περί κράτηση φόρου εισοδήματος κατά την
προμήθεια αγαθών.
8. Του Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».
9. 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.
10. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
11. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών
προσώπων

εποπτευομένων

από

το

Υπουργείο

Υγείας

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
12. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /203-2007), όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/2009 άρθρο 46.
13. 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.
14. Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις» άρθρο 24 §4 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010).
15. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
16. Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 παρ. 11 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία
ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής,
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις……».
17. Του Ν.3868/2010, τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθμιση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητα του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010).
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18. Του Ν.3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά στάδιο που
προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών
και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε από
τον Ν. 4055/2012, άρθρο 63 .
19. Του Ν.3897/2010 άρθρο 21 (ΦΕΚ 208/Α/10-12-2010) περί πιστοποιημένων
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
20. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε από τον
Ν.4052/2012.
21. Του Ν. 3801/2009 αρ. 26 όπου προστέθηκε στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007
«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
22. Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή
του νόμου 4046/2012».
23. Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ.107/Α/2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/16-02-2011 της ΕΕ για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
24. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 – 15.09.2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων-αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(Πτωχευτικός
Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
25. Του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-09-2011/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος».
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/8-5-2012/Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».
2. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ. 29960/3800/15-06-2012 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ.
3. Την με αριθμ. 233/31-3-2015 απόφαση Δ.Σ.
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ
Πρόχειρο δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση των
Υπηρεσιών Ιατρικών Αποβλήτων (90524000-6), µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη
τιµή
συνολικού
προϋπολογισµού
45.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Οργανικής
Μονάδας Έδρας (µερικός πρ/σµός 39.185,89 ευρώ συµπ/νου Φ.Π.Α.) και της
Αποκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Σητείας (µερικός πρ/σµός : 5.814,11€),
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα συνηµµένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της
παρούσας ∆ιακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Σηµείωση: Αφορά τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ), τα
Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) και τα Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)
που δύνανται να οδηγηθούν προς αποτέφρωση σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα να καταθέσουν προσφορά µόνο για το
σύνολο των ειδών.
∆ηµοσίευση στο ηλεκτρονικό πρόγραµµα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και
στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (www.agnhosp.gr) στις 14/4/2015.
Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δηµοσιεύονται
στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου να λάβει
γνώση για αυτές.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραµµατεία – Γραφείο
Πρωτοκόλλου
Οργανικής Μονάδας
Έδρας (Άγιος
Νικόλαος)

Γραφείο
Προµηθειών του
Οργανικής Μονάδας
Έδρας (Άγιος
Νικόλαος)

24/4/2015 ηµέρα
Παρασκευή
ΩΡΑ: 14:30 µµ

27/4/2015 ηµέρα
∆ευτέρα
ΩΡΑ: 11πµ

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισµό.
1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών από
την επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.
2. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των
προσφορών:
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α) Τα µέλη της επιτροπής
β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό
(εφόσον συµµετέχουν µε εκπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης).
α) Έλληνες Πολίτες
β) Αλλοδαποί
γ) Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
δ) Συνεταιρισµοί
ε) Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες
οικονοµικών φορέων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή
η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω
άρθρα και παραρτήµατα που παραθέτονται στην παρούσα διακήρυξη και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 2ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄75), άρθρου 8,παρ. 4, χωρίς
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία :
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού η διαδικασία ανάθεσης στην
οποία συµµετέχουν.
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
• ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα
(του άρθρου 43 παρ.1 του Π.∆. 60/07) δηλαδή της συµµετοχής σε
εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
• Για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
• Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, και
της δόλιας χρεοκοπίας.
• ∆εν τελούν σε πτώχευση & επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
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•

•

•

Είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας &
επικουρικής & ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους) και να
αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού.
Είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου. Εάν
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα κατά περίπτωση ότι θα
προσκοµίσουν τη σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από
αρµόδια αρχή του.
∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε
ισχύει, η ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) &
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να
δηλώνεται ότι:
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση.
• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της
δηµοπρατούµενης υπηρεσίας
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή
ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.
• Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισµού.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄75), άρθρου 8,παρ. 4 όπως
εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική
διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.
•
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν
σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
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•
•
•
•

•

δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών
του δηµοσίου
Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς.
Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε
διαγωνισµό.
Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των
συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει
προς το ∆ηµόσιο τοµέα.
Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Νοσοκοµείο και ότι τα
στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

4. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε
αντιπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους
παραστατικό εκπροσώπησης.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω
δικαιολογητικών συµµετοχής συνιστά λόγο αποκλεισµού του
προµηθευτή από την διαγωνιστική διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 3ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Άδεια συλλογής – µεταφοράς (ΚΥΑ 146163/2012) ΕΑΥΜ εντός της
περιφέρειας ή περιφέρειες που θα εκτελεσθεί το έργο η οποία εκδίδεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 36, Ν. 4042/2012.
2. Άδεια κυκλοφορίας των οχηµάτων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν
στην οποία να αναφέρεται η χρήση τους για µεταφορά Επικίνδυνων
Αποβλήτων καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP,
σύµφωνα µε το (ΦΕΚ 948 Β/22-5-2008 και την απόφαση µε αριθµό
πρωτ. Α3/28216/2567 από 21-5-2009).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (75Α) της παρ. 4 άρ.8 µε θεώρηση
γνησίου υπογραφής ότι ο νόµιµος κάτοχος της άδειας µεταφοράς
ΕΑΥΜ, δέχεται να εκτελέσει το έργο της µεταφοράς των ΕΑΥΜ
σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (75Α) της παρ. 4 άρ.8 µε θεώρηση
γνησίου υπογραφής ότι ο νόµιµος κάτοχος της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ
θα παρέχει σε κάθε περίπτωση δύο (2) φορτηγά ψυγεία πιστοποιηµένα,
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καθώς και δύο (2) οδηγούς πιστοποιηµένους κατά ADR σε όλη τη
διάρκεια της σύµβασης για την µεταφορά των ΕΑΥΜ, ανάλογα την
κατηγορία που προσφέρεται.
5. Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτηµένης σταθερής µονάδας
επεξεργασίας ΕΑΥΜ ή σύµβαση έργου σε ισχύ µεταξύ Αναδόχου και
σταθερής µονάδας επεξεργασίας ΕΑΥΜ.
6. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ
µε ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης
ζηµιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ.

7. Ο νόµιµος κάτοχος της άδειας συλλογής – µεταφοράς των ΕΑΥΜ, θα
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004
για την συλλογή – µεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών
Μονάδων (ΕΑΥΜ).
8. Πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR, επαγγελµατικού
διπλώµατος των οδηγών µεταφοράς των ΕΑΑΜ (τουλάχιστον δύο),
αναγγελία πρόσληψης ΟΕΑ∆, ΑΠ∆ ΙΚΑ τελευταίου τριµήνου αυτών.
9. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ της µονάδας επεξεργασίας των ΕΑΥΜ
10. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ της µονάδας επεξεργασίας των
ΕΑΥΜ, σύµφωνα µε τον Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.
3010/2002 και Ν. 4014/2011, όπως ισχύει σήµερα.
11. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας µε
αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008
και 14001:2004 για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ καθώς και για
µεταφορά των επεξεργαζόµενων ΕΑΑΜ για τελική διάθεση.
12. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας µε
αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο
κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά του
περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π
13588/725/2006.
13. Πιστοποιητικά συµµόρφωσης τον δευτερογενών συσκευασιών µε την
συµφωνία ADR.
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Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής
των διαγωνιζοµένων (απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο
φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

Επισηµαίνεται ότι :
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών
(άρθρο 2,3) συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντα από τον
διαγωνισµό.
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων αυτών και όλα τα
ξενόγλωσσα νοµίµως µεταφρασµένα στη ελληνική γλώσσα.
νοµίµως µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 3 πρέπει να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο
της υπογραφής. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη αναφορά,
ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) µπορεί να επιφέρει την ποινή του
αποκλεισµού.
Η Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 2, παρ.1 δηλώνει ότι τα αναφερόµενα
ισχύουν µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και φέρει ηµεροµηνία
εντός των τελευταίων 30 ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή
πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού
του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις
παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει:
α. Να υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Οργανικής Μονάδας
Έδρας (Άγιος Νικόλαος), µέχρι την Παρασκευή 24/4/2015 και ώρα 14:30 µµ.
β. Να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και
να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να
έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την Παρασκευή 24/4/2015
και ώρα 14:30 µµ.
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Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε
τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική
υπηρεσία ή τη γραµµατεία».
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση
στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε
τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την
καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία
∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν
αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα
σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα σε έντυπη µορφή.
Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του,
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να µονογράφεται
από τον υποψήφιο προµηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της
προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2 Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
2.3 Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού
2.4 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά
µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (πρωτότυπα και αντίγραφα) που
αναφέρονται στο Άρθρο 2, της παρούσης τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (Πρωτότυπα και αντίγραφα)
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο σε
έντυπη µορφή, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:
Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
Συµπληρωµένους τους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές
Τα πιστοποιητικά τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του
προµηθευτή ορισµένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας και τις
δηλώσεις του άρθρου 3.
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3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο σε
έντυπη µορφή µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Επισηµαίνεται ότι :
Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς
θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σηµειώσει επ’
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη
περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου..
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα
µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους
για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική
και που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα
συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία
που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του
αντιγράφου της θα είναι τοποθετηµένα στον ίδιο φάκελο, θα φέρουν
υπογραφές ανά σελίδα του νόµιµου εκπρόσωπου της εταιρείας και σφραγίδα
του προµηθευτή, θα συνοδεύονται µε τα prospectus και λοιπά στοιχεία που
ορίζει διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετηµένα-συνδεδεµένα σε δύο
πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, µε τις ενδείξεις «κύρια
προσφορά» και «αντίγραφα προσφοράς».
Για ευχερέστερη αναζήτηση και καταγραφή των στοιχείων αυτών, η
προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από ευρετήριο, στο οποίο θα
αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση
που φέρει κατά τα ανωτέρω (π,χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19,
τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.)
Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία,
σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα
επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται
ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της
∆\ξης δεν απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν
αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την
αρµόδια Επιτροπή.
Αντιπροσφορές ή Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές
Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος
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θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση
να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης.
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως
υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό
όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από
σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις
διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των
προσφορών. Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές µέρες
προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 6o
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιµές για τα προσφερόµενα είδη καθώς θα εκφράζονται σε Ευρώ και
σύµφωνα µε το 2842/27-9-2000 (ΦΕΚ 207/Α) θα αναγράφονται ολογράφως
και αριθµητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός
από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση, δε, που
αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. Η τιµή
µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους
υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία,
προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας
για κάθε είδος. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και
δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή,
θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του
χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας
ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την
τιµή προσφοράς.
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Η προσφερόµενη τιµή να δίνεται ανά χιλιόγραµµο (€/kg) ΕΑΑΜ και ανά
χιλιόγραµµο (€/kg) για ΜΕΑ & ΑΕΑ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή
αποκλεισµού. Οι τιµές να δίνονται ανά Υ.Μ. όπου µία Υ.Μ. θεωρείται το Γ.Ν.
Λασιθίου Οργ. Μον. Έδρας Αγ. Νικολάου και µία το ΓΝ Λασιθίου Αποκ/νη
Μονάδα Σητείας.
Η συνολική τιµή προσφοράς της διαχείρισης των ΕΑΥΜ των Υ.Μ. (συλλογή –
µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση) θα περιλαµβάνει τα εξής:
• Το κόστος της συνολικής διαχείρισης των ΕΑΥΜ (συλλογή – µεταφορά
– επεξεργασία- τελική διάθεση).
• Το κόστος παροχής των περιεκτών δευτερογενούς συσκευασίας των
ΕΑΥΜ (HOSPITAL BOX ή πιστοποιηµένου κάδου) χρώµατος κίτρινου
(αποστείρωση) ή κόκκινου (αποτέφρωσης).
• Το κόστος ζύγισης
• Το κόστος τελικής διάθεσης των επεξεργασµένων ΕΑΥΜ.
• Το κόστος διάθεσης των κατάλληλων ψυκτικών θαλάµων για την
προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού η
οποία στεγάζεται στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου.
Στην οικονοµική προσφορά, θα αναφέρεται υποχρεωτικά η προσφερόµενη
τιµή, η τιµή και ο κωδικός του είδους αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο
Τιµών καθώς και ο κωδικός GMDN.
Βάση του 3918/2011, όπως συµπληρώθηκε από τον 4052/2012, οικονοµική
προσφορά που έχει τιµές ανώτερες του τρέχοντος παρατηρητηρίου κατά την
υποβολή της προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο προµηθευτή
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 52 του Π∆ 60/2007. Εάν και µετά την παροχή
της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα
χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν το 10% της προϋπολογισθείσας
δαπάνη απορρίπτονται.
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του
προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping)
ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της
χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα
ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στη περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες
φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάµεσα προϊόντα) για τη
κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά
να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά
των ενδιαφεροµένων.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7ο
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ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισµού ακολουθεί την
προβλεπόµενη από το άρθρο 19 του Π∆118/2007 διαδικασία.
Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
1. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία :
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία
των Φακέλων ∆ικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά
φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων) ή µε τη χρήση µηχανικού µέσου
(διατρητή ) θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης.
Οι Φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά
µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται.
Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και
φυλάσσεται προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που
θα ορισθεί αρµοδίως.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης καταγράφει τους προσφέροντες σε
Πρακτικό, το οποίο υπογράφει.
Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι
λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό.
2. Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της
απόφασης έγκρισης της τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές
προσφορές θα γνωστοποιηθεί, µε έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισµό, στους Προσφέροντες. Θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές στο σύνολο ή σε µέρος
του συνόλου που προσέφεραν.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού.
3. Η αποσφράγιση των προσφορών µπορεί κατά την κρίση της επιτροπής να
γίνει ενιαία χωρίς διάκριση των σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση
∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής
Προσφοράς) για την εξοικονόµηση χρόνου και την επιτάχυνση της
διαδικασίας.
4. Όσοι από τους συµµετέχοντες επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το
περιεχόµενο των άλλων προσφορών (δικαιολογητικών, τεχνικών
προσφορών, τιµών που προσφέρθηκαν) εντός πέντε ηµερών µετά από κάθε
αποσφράγιση και ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από τον αρµόδιο
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υπάλληλο. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από
το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, είναι η
χαµηλότερη τιµή.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
51 του Π.∆. 60/2007, σε συνδυασµό και µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 20
του Π.∆. 118/2007.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας &
Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών
που έχουν υποβληθεί, προκειµένου να καταλήξει στις αποδεκτές
υποβληθείσες προσφορές, στο σχετικό πρακτικό της γνωµοδοτεί αναλόγως.
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για την τελική επιλογή του προµηθευτή λαµβάνεται υπόψη:
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3 Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή.
4. Συγκριτικά στοιχεία τιµών.
Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης.
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο
Χώρο ∆ιενέργειας, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται σε έγγραφη
ειδοποίηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, ενώπιον των τυχόν
παρισταµένων εκπροσώπων των υποψηφίων προµηθευτών των οποίων οι
οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν.
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών
προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της διακήρυξης.
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις
προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, για να αποφανθεί ο προτεινόµενος
προµηθευτής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/07.
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Η Επιτροπή, διαβιβάζει τα πρακτικά της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία
αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους
προµηθευτές η απόφαση της για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού.
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών
προδιαγραφών της διακήρυξης προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή.
∆ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκοµείο) δεν απορρίπτει
προσφορά προµηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί
µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή
τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς
που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον τα εν
λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές
απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όµως,
ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον
ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το
προϊόν για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται
πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει
η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από
αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά ενδεδειγµένο µέσο (άρθρο 53
παρ. 5 Π.∆. 60/2007).

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις
κάτωθι περιπτώσεις :
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του
αρµόδιου για τηv αξιολόγηση τωv αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή των τεχνικών προδιαγραφών
αποτελούν λόγο απόρριψη των προσφορών.
Έλλειψη οποιουδήποτε ουσιώδες δικαιολογητικού (∆ικαιολογητικά
προσωπικής κατάστασης) της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.
Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα
δαπάνη κατά ποσοστό άνω του 10%.
Προσφορά που υπερβαίνει την τιµή Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ.
Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της προϋπολογισθείσας αξίας του
είδους. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο προµηθευτή
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και
µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν
ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
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∆εν προσκοµίζει τα εγγράφως αιτούµενα διευκρινιστικά στοιχεία στην
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού εντός, του οριζόµενου χρόνου.
∆εν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.
Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα
διακήρυξη.

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές εταιρειών που κατά παράβαση των Άρθρων 138
και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο,
µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει :
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 24 και 25 του Π.∆. 60/2007.
Οριστική µαταίωση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:
Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη
µαταίωση.
Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους
οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο
προσφορά στο σύνολο του και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία
τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε του παρατηρητηρίου, ο
διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά.
Την µαταίωση του διαγωνισµού ολικά ή µερικά, αν οι τιµές που πρόσφερε ο
µειοδότης είναι ανώτερες του 10% από την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Εκτός
αν ο µειοδότης, µε έγγραφη δήλωση του, περιορίσει αναλόγως την προσφορά
του.
Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω
περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα
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αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π∆ 118/2007. Από την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον προµηθευτή, η
Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που
ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΜΕΡΟΣ ∆΄
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 23 & 24 του
Π.∆. 118/2007.
Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπηρεσίας καθώς και τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την
κατακύρωση, την προσφορά και τη ∆ιακήρυξη.
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του αναδόχου, θα
διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους
προς το περιεχόµενο της παρούσας.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης,
προσκοµίζοντας τα προβλεπόµενα από το Π∆ 118/2007 παραστατικά. Ο
ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο
µέσα σε 15 µέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10
ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Στην περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη
Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις
κυρώσεις, άρθρο 34 του Π.∆/τος 118/07.
Εάν µετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού και πριν από την ολοκλήρωση
εκτέλεσης των εργασιών, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν
ανακοινωθεί νεώτερα «είδη», αποδεδειγµένα καλύτερα από εκείνα που
προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται, και η
Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να αποδεχθεί, να τα προµηθεύσει αντί των
προσφερθέντων, µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε
πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η σύµβαση θα ισχύει έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων της.
Οι συµβάσεις θα παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν εάν υπογραφεί πριν την λήξη
τους σύµβαση από διαγωνισµό οποιουδήποτε Προγράµµατος Προµηθειών
Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος
αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται
να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της
Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις
απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη
(περιλαµβανοµένων και των παραρτηµάτων της), τους όρους της προσφοράς
του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την
κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις
όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω:
14.1 Κυρώσεις - πρόστιµα
Για κάθε σοβαρή παράβαση του όρου σύµβασης όπως πχ. µη τήρηση του
προγράµµατος δροµολογίων, ο εργολάβος θα υπόκειται αρχικά σε έγγραφη
επίπληξη στην οποία καλείται να απολογηθεί εγγράφως. Στη συνέχεια αφού
συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
εργασιών το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το ∆.Σ. του φορέα, στη δεύτερη
φορά στην επιβολή προστίµου ίση µε το 5% της µηνιαίας αποζηµίωσης, στη
τρίτη φορά στην επιβολή προστίµου ίση µε το 10% της µηνιαίας
αποζηµίωσης. Για δε τέταρτη φορά θα κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις
διατάξεις των Π∆ 60/2007 και 118/2007.
14.2 Έκπτωση αναδόχου
Ο φορέας του έργου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς
να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως
και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις
συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας
προκήρυξης, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο
14.1.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το
χρόνο πληρωµής, άρθρο 35 του Π∆ 118/07. Τα αναγκαία δικαιολογητικά
πληρωµής ανά µήνα που πρέπει να προσκοµίσει ο ανάδοχος είναι: (i)
πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών έκαστου µηνός. (ii)
πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. (iii) τιµολόγιο
παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευµένες προηγούµενου µήνα.
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 στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογής της
Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 200/35 της 29.6.2000 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».
Από κάθε τιµολόγιο του προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο κάθε ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο απ' αυτόν
προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε αποδεδειγµένης παράβασης ή ζηµίας που
προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Προσφορά και υποχρεώσεις Ενώσεων Εταιριών
1) Με την υποβολή προσφοράς, κάθε µέλος της Ένωσης Εταιριών ευθύνεται
εξ ολοκλήρου.
2) Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.
3) Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης προσφορών, τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της κοινής
προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
4) Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής, µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 5) Σε περίπτωση
λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από την Σύµβαση
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υποχρεώσεις, βαραίνουν τα εναποµείναντα µέλη του Ανάδοχου, µόνο εφόσον
αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν.
6) Η κρίση για την δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης,
εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει
την Σύµβαση.
7) Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η
συνέχιση ή όχι της Σύµβασης, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
8) Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Ανάδοχου όταν αυτός αποτελείται
από µία εταιρεία ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση,
τότε η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής
και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολών και Καλής Εκτέλεσης που
προβλέπονται στην Σύµβαση.
9) Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης να
συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Ν. 3310/2005,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3414/2005.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε∆ΣΝΑ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον
ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα
αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο φορέα τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΓΕΝΙΚΑ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών
σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ'
αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο προµηθευτής καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν
είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην πόλη του Ηρακλείου.
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Για τυχόν θέµατα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι
διατάξεις του Ν. 2286/95, των Π∆60/07 και Π.∆. 118/07 µε τις εκάστοτε
τροποποιήσεις.

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση Επικινδύνων
Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), από τους ψυκτικούς
θαλάµους του ΓΝ Λασιθίου Οργ. Μον. Έδρας Αγ. Νικολάου, ΓΝ Λασιθίου
Αποκ/νη Μονάδα Σητείας, στην σταθερή µονάδα επεξεργασίας
Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) και
επεξεργασία τους.

1. Τα διαχωρισµένα ΕΑΑΜ, θα τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου
χρώµατος ανάλογα µε την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει
και ειδικότερα: α) τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε
συσκευασία κίτρινου χρώµατος, β) τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ θα
τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώµατος όχι από PVC. Τα
αιχµηρά ή κοφτερά απόβλητα θα τοποθετούνται προηγουµένως σε
άκαµπτες ανθεκτικές συσκευασίες µιας χρήσεως (ΚΥΑ 146163/2012).
Ειδικότερα τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ , θα συσκευάζονται σε
χαρτοκυτία, µε εσωτερική πλαστική επένδυση τύπου HOSPITAL BOX
(των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση -στερεά διαγώνιος του κυτίου- δεν
θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 75cm) και τα οποία θα είναι
συσκευασµένα σε πλαστική κόκκινη σακούλα από συνθετικό υλικό,
πλην PVC. Επίσης εξωτερικά του χαρτοκυτίου θα τοποθετείται
πλαστική σακούλα πλην PVC ανάλογου χρώµατος, που θα περικλείει
το χαρτοκυτίο. Οι σακούλες θα είναι κατασκευασµένες από
πρωτογενές (παρθένο) πολυαιθυλένιο µε διαστάσεις 80Χ110cm και
πάχος 85-95 µm. Θα φέρουν σήµανση «ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ» καθώς και το σήµα του βιολογικού
κινδύνου. Στο εσωτερικό των χαρτοκυτίων θα είναι συσκευασµένα τα
ΕΑΑΜ σε πλαστική σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC και µε
ειδικό κλείστρο ασφαλείας, των οποίων το πάχος και η µηχανική
αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της
συσκευασίας.
Για τα ΕΑΑΜ προς αποστείρωση επιτρέπεται η χρήση τροχήλατων ειδικών
κάδων δευτερογενούς συσκευασίας των αποβλήτων για την σύννοµη και
ασφαλή οδική µεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην περίπτωση αυτή τα
απόβλητα θα συσκευάζονται από την Υ.Μ σε κατάλληλους πρωτογενείς
περιέκτες και οι κάδοι (δευτερογενείς περιέκτες), θα διατίθενται για την
εκτέλεση του έργου συλλογής - µεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη
οικονοµική επιβάρυνση. Οι κάδοι θα είναι πιστοποιηµένοι κατά ADR και θα
απολυµαίνονται καταλλήλως από τον ανάδοχο µετά από κάθε χρήση
λαµβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275–99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276–98.
Να κατατεθούν επίσης και τα σχετικά πιστοποιητικά ADR και ΕΛΟΤ.
2. Συχνότητα φόρτωσης κάθε πέντε (5) ηµέρες ή και συχνότερα ανάλογα
µε την χωρητικότητα του ψυγείου, σε θερµοκρασία ≤5οC όταν οι
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ποσότητες των αποβλήτων είναι µεγαλύτερες από 500 λίτρα. Για
ποσότητες όχι µεγαλύτερες των 500 λίτρων (ιδιαίτερα για τα Κέντρα
Υγείας), η συχνότητα φόρτωσης µπορεί να είναι το ανώτερο κάθε 30
ηµέρες και ανάλογα µε την χωρητικότητα του ψυγείου τους, σε
θερµοκρασία ≤0οC. Σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης,
σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012.
3. Ο ανάδοχος να καταθέτει, για την εκάστοτε εξυπηρετούµενη
Υγειονοµική Μονάδα, πρόγραµµα εργασιών συλλογής, µεταφοράς και
τυχόν προσωρινής αποθήκευσης των ΕΑΑΜ µε το οποίο να τηρούνται
τα µέτρα και οι όροι των παρ. 3.1.3 του κεφαλαίου 3 του
παραρτήµατος 1 της ΚΥΑ 146163/2012.
4. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τις σχετικές περιβαλλοντικές
αδειοδοτήσεις, (οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν µε την προσφορά
του), ώστε µέχρι την παράδοση των αποβλήτων για επεξεργασία, α)
να εκτελεί προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ εκτός των
Υγειονοµικών Μονάδων, β) να φροντίζει ώστε τα απόβλητα να
τοποθετούνται σε δεύτερο υποδοχέα του ιδίου χρώµατος µε τον
αρχικό υποδοχέα, πλήρους στεγανότητας, για να αποτρέπονται τυχόν
διαφυγές υγρών και γ) να υπολογίζει στο µέγιστο χρόνο της
προσωρινής αποθήκευσης αθροιστικά και το χρόνο προσωρινής
αποθήκευσης εντός της Υγειονοµικής Μονάδας.
5. Η προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ θα πρέπει να γίνεται σε
ψυκτικούς θαλάµους κατάλληλων προδιαγραφών σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012.
6. Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να έχει ιδιόκτητα φορτηγά εγκεκριµένα για
τον σκοπό αυτό και οι οδηγοί να έχουν πιστοποιητικό επαγγελµατικής
κατάρτισης για την µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων (ΕΑΥΜ)
κατά ADR. Παράλληλα να κατατίθεται και έκθεση ελέγχου κατά ATP.
7. Το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του
εργολάβου ο οποίος αναλαµβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του
έργου και καταθέτει ασφάλεια αστικής ευθύνης προς τρίτους και το
περιβάλλον για την σταθερή µονάδα επεξεργασίας.
8. Η τιµολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα ανεξάρτητα από την
ηµεροµηνία πραγµατοποίησης των δροµολογίων εντός του ιδίου µήνα,
κατόπιν συνεννόησης.
9. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκοµείου βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την ποσότητα των ΕΑΑΜ,
παρουσία Επιτροπής της Υγειονοµικής Μονάδας.
10. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 146163/2012 τα ΕΑΑΜ που
µεταφέρονται και επεξεργάζονται εκτός ΥΜ, θα πρέπει να
συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης. Το έντυπο έγγραφο
αναγνώρισης περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται
στη παρ. 6.2 του Κεφαλαίου 6 του παραρτήµατος της ΚΥΑ
146163/2012.
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11. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των επικινδύνων αποβλήτων από την
υγειονοµική µονάδα θα διεξάγει έλεγχο µε κατάλληλη συσκευή
ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά.
Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο µε ραδιενεργό υλικό που δεν
είναι εντός των προβλεπόµενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου > 3 Χ
ραδιενέργεια περιβάλλοντος) το κιβώτιο δεν παραλαµβάνεται και
επιστρέφεται στην υγειονοµική µονάδα. Επίσης να εφαρµόζονται τα
οριζόµενα από την ΕΕΑΕ και για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας
ΕΑΑΜ.
12. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει κατάλληλους ψυκτικούς
θαλάµους για την αποθήκευση των ΕΑΥΜ σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Τεχνητού
Νεφρού η οποία στεγάζεται στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων
Λασιθίου.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
1. Η µονάδα επεξεργασίας να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες
καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Για την εφαρµογή της µεθόδου απαραίτητες προϋποθέσεις για τον
φορέα διαχείρισης θεωρούνται όσα αναφέρονται στο παράρτηµα 1 της ΚΥΑ
146163/3-5-2012. ΦΕΚ 1537/8-5-2012. Το προσωπικό του αναδόχου που
λειτουργεί τη µονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και
εξειδικευµένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που
χορηγεί το ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές.
2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγµατοποιεί επαρκή τεµαχισµό ΠΡΙΝ την
αποστείρωση και στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή, ώστε τα ΕΑΑΜ να µην
είναι αναγνωρίσιµα γεγονός που συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα της
αποστείρωσης, αλλά και στη µείωση του όγκου τους.
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 (τελικό µικροβιακό φορτίο παρεµφερές µε
αυτό των οικιακών αποβλήτων).
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.
5 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί δειγµατοληψίες και έλεγχο για την
αποτελεσµατικότητα της αποστείρωσης. Το πρότυπο ελέγχου που θα
ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.01.
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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.
7 Οι σταθερές εγκαταστάσεις αποστείρωσης να διαθέτουν ειδικές
εγκαταστάσεις για αυτή τη χρήση οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα
διαµορφωµένου κτιριακού χώρου.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να
πραγµατοποιεί ετήσιο έλεγχο των θερµοµέτρων, µανοµέτρων και λοιπού
καταγραφικού εξοπλισµού.
12. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να
εφαρµόζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12347-97 (κατηγοριοποίηση, ικανότητα
καθαρισµού, ικανότητα αποστείρωσης, στεγανότητα διαρροών).
13. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο της Υγειονοµικής Μονάδας
για τη συµπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των ΕΑΑΜ,
σύµφωνα µε την Παραγρ. 6.2, Κεφάλαιο 6 του Παραρτήµατος της ΚΥΑ
146163/2012), 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.
14. Η αποτελεσµατικότητα της εγκατάστασης και της διαδικασίας
αποστείρωσης κατά τη διάρκεια της τακτικής διαχείρισης, θα πρέπει να
επαληθεύονται µε δειγµατοληψίες και έλεγχο. Το πρότυπο ελέγχου που θα
ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.01. 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
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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. Η Υ.Μ
µπορεί να διεξάγει απροειδοποίητους ελέγχους επί τόπου στην εγκατάσταση
επεξεργασίας των αποβλήτων της, προκειµένου να διαπιστώσει την ορθή
τήρηση της διαχείρισης των ΕΑΑΜ.
15. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλία καθηµερινής λειτουργίας και ελέγχου
της εγκατάστασης, µε βάση τα οποία καταρτίζουν ετήσια έκθεση. Οι µετρήσεις
καταγράφονται στο βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης
θεωρηµένο από της αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας
Περιφέρειας.
16. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποστείρωση
ποσότητα ΕΑΑΜ παρουσία Επιτροπής της Υγειονοµικής Μονάδας.
17. Στη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής
αποθήκευσης των ΕΑΑΜ µέχρι τρείς (3) ηµέρες σε θερµοκρασία ≤5 οC σε
κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγο βλάβης της
µονάδας αποτέφρωσης ή αποστείρωσης είτε λόγω αναγκαίων έργων
συντήρησης.
18. Τα αποστειρωµένα ΕΑΑΜ να τοποθετούνται από το προσωπικό του
αναδόχου, σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώµατος, που προµηθεύεται ο
ίδιος, στους οποίους αναγράφεται ο τίτλος «Αποστειρωµένα ΕΑΑΜ», η
ονοµασία του φυσικού ή νοµικού προσώπου επεξεργασίας, η ονοµασία της
Υγειονοµικής Μονάδας και η ηµεροµηνία αποστείρωσης (αρθρ. 4.3.3,
Παράρτ. 1 της ΚΥΑ 146163/2012.
19. Ο ανάδοχος να διαθέτει για τη συλλογή-µεταφορά-τυχόν προσωρινή
αποθήκευση των Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ),
που προορίζονται για ή έχουν υποστεί αποστείρωση, άδεια από το Γενικό
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας
∆/νσης ΠΕ.ΧΩ. και σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης Υγείας της οικείας
Περιφέρειας, εφόσον η µεταφορά γίνεται εντός της Περιφέρειας. Σε
περίπτωση που η µεταφορά γίνεται σε περισσότερες από µια Περιφέρειες, η
άδεια χορηγείται µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
20. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων πρόκειται να συνεργαστεί µε
µεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση µέρους του έργου της µεταφοράς των
αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της µεταξύ τους
σύµβασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
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1. Η µονάδα επεξεργασίας να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες
καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας, (σύµφωνα µε την ΚΥΑ
146163/2012) από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας (π.χ. έγκριση
περιβαλλοντικών όρων) και τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας στην
οποία δραστηριοποιείται. Το προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη
µονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο και
να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το ελληνικό
κράτος στις περιπτώσεις αυτές.
2. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αποτέφρωσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να
τηρεί τα προβλεπόµενα µέτρα, όρους και περιορισµούς, οριακές τιµές
εκποµπών για την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος από την
αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε την οδηγία
2000/76/ΕΚ της Ε.Ε. για «την αποτέφρωση των αποβλήτων» ή την Ελληνική
Νοµοθεσία εφόσον αυτή είναι αυστηρότερη.
3. Η µονάδα αποτέφρωσης να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η
θερµοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη διεργασία να αυξάνεται, µε
ελεγχόµενο και οµοιογενή τρόπο και ακόµη και υπό τις δυσµενέστερες
συνθήκες στους 850οC, µετρούµενη στο εσωτερικό τοίχωµα ή σε άλλο
αντιπροσωπευτικό σηµείο του θαλάµου καύσης όπως ορίζεται στην άδεια
λειτουργίας της εγκατάστασης για δύο τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Εάν
αποτεφρώνονται ΕΑΑΜ που περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχων
οργανικών ενώσεων, εκφρασµένων σε χλώριο, η θερµοκρασία πρέπει να
αυξάνεται στους 1100οC, επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
4. Η µονάδα αποτέφρωσης να είναι εφοδιασµένη µε ένα τουλάχιστον
εφεδρικό καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία µόλις η
θερµοκρασία των καυσαερίων πέσει κάτω από τους 850οC ή τους 1100οC
κατά περίπτωση. Οι θερµοκρασίες αυτές θα πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη
διάρκεια των φάσεων καύσης και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόµη στο θάλαµο
καύσης ΕΑΑΜ µη αποτεφρωµένα.
5. Το σύστηµα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασµένο κατά τρόπο ώστε να
απολυµαίνεται εύκολα, να εµποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης
και να παρεµποδίζεται η παραµόρφωση των δοχείων αποβλήτων – όπου
αυτά χρησιµοποιούνται – προ της εισόδου τους στο θάλαµο καύσης.
6. Οι θάλαµοι καύσης πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για
τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον µε το 1/10 της ωριαίας δυναµικότητας της
εγκατάστασης.
7. Η µονάδα αποτέφρωσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά σταθερή.
8. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει
συγκεκριµένο διάγραµµα λειτουργίας το οποίο θα αναφέρει θερµοκρασία
αποτέφρωσης, χρόνο παραµονής των δηµιουργουµένων απαερίων στην
παραπάνω θερµοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτή συσκευασία, αποδεκτή
περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, µέγιστο φορτίο που µπορεί ανά
κύκλο εργασίας να δεχτεί προς επεξεργασία ο συγκεκριµένος εξοπλισµός.
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9. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει
έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερµοκρασίας των απαερίων στο θάλαµο
καύσης και µετάκαυσης του αποτεφρωτήρα.
10. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωµένος να
εφαρµόζει ηµερήσια καταγραφή των αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν.
11.Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωµένος να
πραγµατοποιεί ετήσιο έλεγχο των θερµοµέτρων, µανοµέτρων και λοιπού
καταγραφικού εξοπλισµού.
12. Ο φορέας

λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωµένος να διαθέτει
σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών.
13. Στη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής
αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων, για τουλάχιστον 3 µέρες
σε θερµοκρασίας ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών
αναγκών, είτε λόγο βλάβης της µονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων
έργων συντήρησης.
14. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλία καθηµερινής λειτουργίας και ελέγχου
της εγκατάστασης, µε βάση τα οποία καταρτίζουν ετήσια έκθεση. Οι µετρήσεις
καταγράφονται στο βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης
θεωρηµένο από της αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
15. Τα λεπτοµερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης,
συµπεριλαµβανοµένων και όλων των στοιχείων των αναλύσεων και
µετρήσεων των διενεργουµένων ελέγχων, της επεξεργασίας τους και της
αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων έγγραφα,
φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία του χώρου εγκατάστασης.
Αντίγραφο του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης παραδίδει ο ανάδοχος
στην εγκατάσταση επεξεργασίας των ΕΑΑΜ καθώς και στο φορέα υποδοχής
για τελική διάθεση των υπολειµµάτων καύσης των Επεξεργασµένων ΕΑΑΜ µε
αποτέφρωση (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ).
Αντίγραφο του Εντύπου παραδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα επεξεργασίας
όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση, έτσι ώστε να µπορεί να
ζητηθεί από την Υ.Μ., βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας προς
επεξεργασία µετά την αποτέφρωση, ως επίσης σχετικό έντυπο του τελικού
προϊόντος (βεβαίωση τελικής διάθεσης υπολειµµάτων καύσης - ΚΥΑ
146163/2012)).

Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση µικτών
επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) και άλλων επικινδύνων αποβλήτων
(ΑΕΑ), από τους ψυκτικούς θαλάµους του ΓΝ Λασιθίου Οργ. Μον. Έδρας
Αγ. Νικολάου, ΓΝ Λασιθίου Αποκ/νη Μονάδα Σητείας στην σταθερή
µονάδα επεξεργασίας ΜΕΑ και ΑΕΑ για επεξεργασία.
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Σηµείωση: Αφορά µόνο τα ΑΕΑ που δύνανται να οδηγηθούν προς αποτέφρωση σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.

1. Η συλλογή των ΜΕΑ και ΑΕΑ θα γίνεται από το προσωπικό της εκάστοτε
Υγειονοµικής Μονάδας, σε ειδικούς υποδοχείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Τα διαχωρισµένα ΜΕΑ και ΑΕΑ τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώµατος,
ανάλογα µε την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει. Τα προς αποτέφρωση
ΜΕΑ τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώµατος ( σύµφωνα µε την ΚΥΑ
146163/2012) ). Τα προς αποτέφρωση ΑΕΑ θα τοποθετούνται σε πιστοποιηµένους
κατά ADR υποδοχείς (περιέκτες) ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των εν λόγω
αποβλήτων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Ο ανάδοχος συλλογής-µεταφοράς να παραδίδει τα ΜΕΑ και ΑΕΑ για αποτέφρωση
σε εγκεκριµένη, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία,
εγκατάσταση επεξεργασίας (να υπάρχει σύµβαση σε ισχύ).
3. Ο ανάδοχος να παραδίδει τα απόβλητα για αποτέφρωση σε εγκεκριµένη,
σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, εγκατάσταση
επεξεργασίας (να υπάρχει σύµβαση σε ισχύ).
4. Η συλλογή των ΜΕΑ και ΑΕΑ, τα οποία πρέπει να είναι συσκευασµένα σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα από την ΚΥΑ 146163/2012), από τους χώρους προσωρινής
αποθήκευσης των Υγειονοµικών Μονάδων της Αναθέτουσας Αρχής και η
τοποθέτησή τους στο όχηµα µεταφοράς να γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου.
5. Η µεταφορά των προς επεξεργασία, µικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) και
άλλων επικινδύνων αποβλήτων (ΑΕΑ), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα
1, της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/8-5-2012/Β), να γίνεται από κατάλληλο όχηµα ή
οχήµατα, αδειοδοτηµένου για αυτό το σκοπό, φορέα.
6. Το όχηµα µεταφοράς του αναδόχου, κατ΄ ελάχιστον, να είναι ειδικό, τελείως
κλειστό, στεγανό, να έχει δυνατότητα ψύξης σε θερµοκρασίες µικρότερες ή ίσες µε 8ο
C, να µη φέρει µηχανισµό συµπίεσης, να επιτρέπει την ασφαλή µεταφορά, να µπορεί
να πλένεται και να απολυµαίνεται εύκολα και να διαθέτει διευκολύνσεις για την
ατοµική προστασία του οδηγού και των χειριστών (άρθρο σύµφωνα µε την ΚΥΑ
146163/2012)). Στο όχηµα µεταφοράς καλό είναι να αναγράφεται ο τίτλος
«Επικίνδυνα απόβλητα υγειονοµικών µονάδων».

7. Ο ανάδοχος να πραγµατοποιεί την αποκοµιδή και µεταφορά, µε τη
συχνότητα που θα του καθορίσει η κάθε Υγειονοµική Μονάδα, µε βάση την
παραγόµενη από αυτήν ποσότητα ΜΕΑ και ΑΕΑ, µε ελάχιστη συχνότητα
επεξεργασίας 1 φορά κάθε 5 ηµέρες. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες η παραγόµενη ποσότητα δεν ξεπερνάει τα 500 λίτρα, οπότε η
Υγειονοµική Μονάδα έχει το δικαίωµα να την αποθηκεύσει σε θερµοκρασία
κάτω από 0ο C για χρονικό διάστηµα έως 30 ηµέρες.
8.Οι µέρες µεταφοράς δε θα περιλαµβάνουν Σάββατα, Κυριακές και επίσηµες αργίες
του ελληνικού κράτους. Η αποκοµιδή θα γίνεται παρουσία του υπεύθυνου της Υ.Μ
για τα ΜΕΑ και ΑΕΑ σε συγκεκριµένες ώρες που θα ορίσει ο ίδιος.
9. Το όχηµα µεταφοράς να τοποθετείται σε συγκεκριµένο, ειδικά καθορισµένο από
την Υγειονοµική Μονάδα, χώρο, προκειµένου να συλλέξει τα απόβλητα.
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10. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποτέφρωση ποσότητα των
ΜΕΑ και ΑΕΑ της Υγειονοµικής Μονάδας, παρουσία Επιτροπής που θα ορίσει η
Υγειονοµική Μονάδα και προσωπικό του αναδόχου.
11. Ο ανάδοχος να καταθέτει, για την εκάστοτε εξυπηρετούµενη Υγειονοµική
Μονάδα, πρόγραµµα εργασιών συλλογής, µεταφοράς και τυχόν προσωρινής
αποθήκευσης των αποβλήτων ΜΕΑ και ΑΕΑ µε το οποίο να τηρούνται τα µέτρα και
οι όροι της ΚΥΑ 146163/2012).
12. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο της Υγειονοµικής Μονάδας για τη
συµπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Έγγραφο Αναγνώρισης των ΜΕΑ και ΑΕΑ ,
σύµφωνα µε την παρ. 6.2 του Κεφαλαίου 6 του παραρτήµατος της ΚΥΑ
146163/2012, του οποίου και κρατάει αρχείο. Το ως άνω Έντυπο συνοδεύει τα ΜΕΑ
και ΑΕΑ κατά τη συλλογή και µεταφορά τους εκτός της Υγειονοµικής Μονάδας.
Αντίγραφο του Εντύπου αποδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα όπου οδηγούνται τα
απόβλητα για αποτέφρωση.
13. Ο ανάδοχος να διαθέτει τις σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις (οι οποίες θα
πρέπει να κατατεθούν µε τη προσφορά του) ώστε µέχρι την παράδοση των
αποβλήτων για αποτέφρωση: α) να εκτελεί προσωρινή αποθήκευση των ΜΕΑ και
ΑΕΑ εκτός των Υγειονοµικών Μονάδων, β) να φροντίζει ώστε τα απόβλητα να
τοποθετούνται σε δεύτερο υποδοχέα του ιδίου χρώµατος µε τον αρχικό υποδοχέα
(κόκκινο), πλήρους στεγανότητας, για να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών και γ)
να υπολογίζει στο µέγιστο χρόνο της προσωρινής αποθήκευσης αθροιστικά και το
χρόνο προσωρινής αποθήκευσης εντός της Υγειονοµικής Μονάδας.
14. Ο ανάδοχος να διαθέτει τη σχετική άδεια για τη συλλογή και µεταφορά των
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), που χορηγείται µε Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον η µεταφορά γίνεται σε περισσότερες
από µια Περιφέρειες (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163/2012)) ή που χορηγείται από το
Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας
∆/νσης Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και σύµφωνη
γνώµη της ∆/νσης Υγείας της Περιφέρειας, εφόσον η µεταφορά γίνεται εντός της
Περιφέρειας.
15. Το Νοσοκοµείο οφείλει να έχει ψυκτικό θάλαµο κατάλληλων προδιαγραφών
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012.
16. Το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο
οποίος αναλαµβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου και καταθέτει ασφάλεια
αστικής ευθύνης για την σταθερή µονάδα επεξεργασίας.
17. Η τιµολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία
πραγµατοποίησης των δροµολογίων εντός του ιδίου µήνα, κατόπιν συνεννόησης.
18. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκοµείου βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης να
ισχύουν τα δεδοµένα ζύγισης που ισχύουν και για τα ΜΕΑ και ΑΕΑ δηλ. επιτροπή
Υ.Μ. κατά την ζύγιση, έλεγχο εγγράφων, υπερφόρτωση, κλπ.
19. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΜΕΑ και ΑΕΑ από την υγειονοµική µονάδα
θα διεξάγει έλεγχο µε κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά.
Ελέγχεται το κάθε χαρτοκιβώτιο χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο µε
ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόµενων ορίων (ραδιενέργεια
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κιβωτίου > 3 Χ ραδιενέργεια περιβάλλοντος) το κιβώτιο δεν παραλαµβάνεται και
επιστρέφεται στην υγειονοµική µονάδα.
20. Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχηµα, ή βλάβης ή συντήρησης των οχηµάτων
µεταφοράς, ο ανάδοχος να φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή
αποθήκευση των αποβλήτων σε θερµοκρασίες µικρότερες ή ίσες µε 5ο C.
21. Ο ανάδοχος να είναι πιστοποιηµένος κατά ADR για τις οδικές µεταφορές
επικίνδυνων εµπορευµάτων (ΦΕΚ 113/Α΄/4-6-1999, Παράρτηµα Α΄, Μέρος 2, Κεφ.
2.2.6.2, Κλάση 6.2, Μέρος 4, Κεφ. 4.1 όπως ισχύουν σήµερα). Τα οχήµατα
φόρτωσης αποβλήτων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συµφωνίας ADR
και τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012).
22. Πιστοποιητικά ATP όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης των ψυκτικών
µηχανηµάτων των φορτηγών ψυγείων (αριθµ. Α1/οικ/27683/2320, ΦΕΚ 948/22-52008).
23.Το προσωπικό του αναδόχου, που απασχολείται στη µεταφορά των ΜΕΑ και
ΑΕΑ, να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο και να διαθέτει τα
πιστοποιητικά (κατά ADR) που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές.
24. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων πρόκειται να συνεργαστεί µε µεταφορική
εταιρεία για την εκτέλεση µέρους του έργου της µεταφοράς των αποβλήτων, τότε
απαιτείται να κατατεθεί αντίγραφο της µεταξύ τους σύµβασης.
25. Ο ανάδοχος πρέπει για την µεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων
Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2008 και
14001:2004.
26. Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο του νόµιµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΜΕΑ και
ΑΕΑ µε ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζηµιών
προς τρίτους και το περιβάλλον, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163/2012).
27.Εν γένει η µεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ να πληροί τις απαιτήσεις που
περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/2012).

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΩΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ
1. Η οριζόµενη από την ΚΥΑ µέθοδος επεξεργασίας των ΜΕΑ και ΑΕΑ είναι η
µέθοδος της αποτέφρωσης. (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163/2012 τα ΜΕΑ και ΑΕΑ
µπορούν να επεξεργαστούν µόνο µε την µέθοδο αποτέφρωσης).
2. Το Έντυπο Αναγνώρισης των ΜΕΑ και ΑΕΑ, σύµφωνα µε την παρ. 6.2 του
Κεφαλαίου 6 του παραρτήµατος της ΚΥΑ 146163/2012, συνοδεύει τα ΜΕΑ και ΑΕΑ
και αποδίδεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο συλλογής-µεταφοράς, στο φορέα
όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση.
3. Το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο
οποίος αναλαµβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου.
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4. Στην τεχνική προσφορά να κατατεθεί µε ποινή αποκλεισµού, φύλλο συµµόρφωσης
προς τις τεχνικές προδιαγραφές, µε πλήρη απάντηση παράγραφο προς παράγραφο.
Συγκεκριµένα για την επεξεργασία των ΜΕΑ και ΑΕΑ ο ανάδοχος πρέπει να
προσκοµίσει τα παρακάτω:
•

Άδεια λειτουργίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτής της µονάδας επεξεργασίας
(ΚΥΑ 146163/2012).

•

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, της µονάδας
επεξεργασίας (ΚΥΑ 146163/2012).

•

Οι µονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό µηχανολογικό
εξοπλισµό για την επεξεργασία ΜΕΑ και ΑΕΑ, προκειµένου να µη
παρεµποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση
βλάβης του βασικού εξοπλισµού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Ενδεικτικές
ποσότητες
Επικίνδυνων
Αποβλήτων
Αµιγώς
Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) και Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και
Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) που δύνανται να οδηγηθούν
προς αποτέφρωση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία

Α) Οργανική Μονάδα Έδρας
Μ/Μ

ΕΑΑΜ
ΜΕΑΑΕΑ

Kg
Kg

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
2,50
12.717,77
31.794,43
3,00
961,11
2.883,33
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

34.677,76
4.508,11
39.185,87

Β) Αποκεντρωµένη Οργανική Μονάδα Σητείας
Μ/Μ

ΕΑΑΜ
ΜΕΑΑΕΑ

Kg
Kg

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
2,90
1.652,89
4.793,38
3,40
103,49
351,86
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
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5.145,24
668,88
5.814,12

