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XAΪΔΑΡΙ 21-04-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
Το Ψ.N.A. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :
1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
2. την υπ’ αριθ. πρωτ. 9514/13-04-2021 έγκριση του Προέδρου του Νοσοκομείου, με την
οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, για την μίσθωση δύο κάδων, χωρητικότητας 10 m³ έκαστος, για τη
συλλογή και αποκομιδή μη επικίνδυνων αποβλήτων του Νοσοκομείου,
3. την απόφαση της υπ’ αριθ. 2413/16-12-2020 ( θέμα 2ο ) Σ.Δ.Σ. του Νοσοκομείου,
«Νομιμοποίηση υπογραφών έτους 2021»,
4. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 9579/14-04-2021 (ΑΔΑ:
ΨΛΑ9469Η27-0ΣΕ), ποσού 7.440,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.(24%),
5. την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων και το νομοθετικό πλαίσιο όπως
αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ (ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ), ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΚΑ ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (10
m³) ΕΚΑΣΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», με προϋπολογισμό 7.440,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. για δύο (2) έτη και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και
διαθέτουν ειδικές άδειες, που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.
Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσουν την προσφορά
τους, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στο
φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό.
 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,
FAX, email).
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Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Ψ.Ν.Α.
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τμήμα Γραμματείας Πρωτοκόλλου έως 11-05-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00΄ π.μ.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφεται στον
προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν
είκοσι (120) ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α.
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. στις 11-05-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30΄ π.μ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους:
1) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:
α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην
παρούσα πρόσκληση.
β) Εφόσον, επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10)
ημερών:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε.), τους διαχειριστές
των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.
 Φορολογική ενημερότητα.
 Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια.
 Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
 Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη πτώχευσης και μη
κήρυξης σε πτώχευση.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη ειδικής εκκαθάρισης και
μη εξυγίανσης.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη αναγκαστικής
διαχείρισης.
 Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης &
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (Ν. 4412/2016 άρθρο 93).
 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ή ένορκη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου
δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του οικονομικού φορέα
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού που αφορούν:
α) την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
β) την κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016,
γ) τη σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

δ) την προσπάθεια να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
ε) την έκδοση σε βάρος του απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016,
στ) την έκδοση καταδικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.
2) Όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την
αποκομιδή και τη διάθεση των αποβλήτων, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα κατατεθούν σε φάκελο στο Τμήμα ΓραμματείαςΠρωτοκόλλου του Νοσοκομείου, εντός δέκα (10) ημερών.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν απαιτείται να προσκομισθούν σε
περίπτωση που η αξία της σύμβασης που θα προκύψει είναι ίση ή κατώτερη των 2.500 € χωρίς
ΦΠΑ., σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 11 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας
προθεσμίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως
επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης
παροχής υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να
ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων
προσώπων.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη.
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
 Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
 Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%
 Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Ε.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%.
 Φόρος 8%
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
(https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο
του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. (www.dromokaiteio.gr).
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Διαχείριση Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων, το Νοσοκομείο αποτελεί
υγειονομική μονάδα από τη λειτουργία της οποίας παράγονται Απόβλητα και ειδικότερα, μεταξύ
άλλων, και Στερεά μη Επικίνδυνα Απόβλητα, των οποίων, το Νοσοκομείο αποτελεί παραγωγό ή/και
κάτοχο. για τη διαχείριση αυτών. Το Νοσοκομείο υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να τα παραδίδει σε
αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης, όπως περιγράφεται στην οικεία νομοθεσία, προκειμένου να συνάδει
με τους στόχους και τις αρχές, περί της ορθής Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-9-2011) περί «Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ.
2. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ. Π36343/4-5-2007 εγκύκλιο του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης(Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος).
3. Το ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/2012) «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την
οδηγία 2008/99 /ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ -Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Την Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ. οικ. 129043/4345/08-07-2011με Α∆Α: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ «Εφαρμογή
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
5. Την Εγκύκλιο 16 με αριθ. πρωτ. οικ.4095.82/10-11-2011 με ΑΔΑ: 45740-ΦΡ5 «Διευκρινήσεις σχετικά
με την κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011»του
ΥΠΕΚΑ.
6. Τη με αριθ. πρωτ: ΔΥΓ2/Γ.Π.22601/7-4-2014 Έγκριση του Υπουργείου Υγείας - Εφαρμογή και ισχύς
της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης «Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» μετά
την έκδοση του άρθρου 59 παρ. 2 του ν. 4042/2012.
7. Την ΚΥΑ 146163/2012(ΦΕΚ.1537/τΒ/8-5-12) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων».
8. Το με αρ. πρωτ.ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 57227/6-6-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.
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9. Η με αριθ. πρωτ. Οικ. 29960/3800/15-6-2012, εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ).
Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ. Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ
οικ. 146163/2012».
10. Η με αρ. πρωτ. οικ. 33312/4110/3-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Δ/ντή Περ/ντος «Ειδικό Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».
11.Το ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α), «για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το
Νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α).
12. Το ν. 3982/2011(ΦΕΚ.143 Α/17-6-2011) «Απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
13. Tο με αρ. πρωτ. 2310/2013 - Διαχείριση αποβλήτων (μη επικίνδυνων, επικίνδυνων και επικίνδυνων
αποβλήτων υγειονομικών μονάδων) : Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων
14. Την ΚΥΑ με Οικ. 51373/4684/2015(ΦΕΚ2706/Β/15-12-2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων».
15.Την ΚΥΑ με Οικ. 43942/4026/2016(ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012
(Α' 24),όπως ισχύει».
16. Την ΚΥΑ με οικ.1/1/2017(ΦΕΚ.1/Β/4-1-2017) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης
43942/4026/2016 Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει».
17.Την ΚΥΑ με Οικ.51373/4684/2015(ΦΕΚ.2706/Β/15-12-2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Συλλογή και μεταφορά Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων σε οποιαδήποτε μορφή, όπως αυτά
περιγράφονται στην υπ’ αριθ. οικ.146163/8-5-2012(ΦΕΚ1537/Β΄/2012) και τα παραρτήματά της,
διασφαλίζοντας
την
ανθρώπινη
υγεία
και
την
προστασία
του
περιβάλλοντος.
Το Νοσοκομείο παράγει τα εξής Στερεά μη Επικίνδυνα Απόβλητα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό
Κατάλογο Αποβλήτων (κωδικός ΕΚΑ:20.03.07 – Ογκώδη αντικείμενα), με εκτιμώμενη ετήσια
ποσότητα 40,000 τόνοι (ετήσια ποσότητα 2020: 39,500 τόνοι).
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Για τη Διαχείριση (συλλογή και μεταφορά) απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του
συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και τα λοιπά δικαιολογητικά, σχετικά με το νόμιμο κάτοχο της άδειας
Διαχείρισης των Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων :
1.Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα με το Άρθρο 8,
παρ.1 και 2 της ΚΥΑ /Η.Π.50910/2727/2003 και την Εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. οικ. 129043/4345/08-07-2011
με Α∆Α: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
-Στις άδειες συλλογής και μεταφοράς αναφέρονται υποχρεωτικά οι κωδικοί του Ευρωπαϊκού Καταλόγου
Αποβλήτων (ΕΚΑ) με την αντίστοιχη περιγραφή, για τη διαχείριση των οποίων εκδίδεται η άδεια.
-Η προαναφερόμενη άδεια να είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» και
να λαμβάνει κωδικό ΑΔΑ.
-Τα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων να είναι αδειοδοτημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (κεντρικές ή περιφερειακές).
2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της εγκατάστασης παραλαβής/αξιοποίησης που
να περιλαμβάνει και τον Κωδικό ΕΚΑ: 20.03.07.
3. Καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) από 4-1-2017(ΦΕΚ.1/Β΄/2017, ΚΥΑ με
οικ.1-1-2017για την «Οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ».
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4. Άδεια Λειτουργίας της εγκατάστασης παραλαβής του Αποβλήτου και την εργασία διάθεσης/ανάκτησης
κατά D/R (σχετική άδεια).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά των αποβλήτων στην εγκατάσταση παραλαβής.
Επίσης θα παραλαμβάνει τα στερεά απόβλητα, όταν υπάρχει πληρότητα του μεταλλικού κάδου, κατόπιν
ενημέρωσης του από το Νοσοκομείο (Γρ. Επιστασίας), κατά τη διάρκεια της σύμβασης και παράλληλα
θα τοποθετεί νέο (άδειο) μεταλλικό κάδο.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει και να αποστέλλει στο Νοσοκομείο το “ΕΝΤΥΠΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” στο Παράρτημα Α ( σελ.7 ) , σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
[ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ) ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ]
Το τριπλότυπο έντυπο συμπληρώνεται από τον παραγωγό του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση ή από
τον κάτοχο του αποβλήτου που ξεκινά πάλι η φόρτωση.
Το στέλεχος Α επιστρέφει μετά την παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου.
Το στέλεχος Β είναι για το αρχείο του συλλέκτη μεταφορέα.
Το στέλεχος Γ παραμένει στον παραλήπτη.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αύξων Αριθμός………………
1. Παραγωγός ή Κάτοχος Αποβλήτου
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ
Όνομα:
Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου:
Διεύθυνση:
………………………………………………..
……………………………………………………..

ΑΕΠΟ & ΑΔΑ :……………………………...
…………………………………………………
Αρμόδιος:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
Πραγματική ποσότητα:

Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου
Αποβλήτων :
………………………………………………..
Ημερομηνία μεταφοράς:
…………………………………………………..
Υπογραφή Αρμοδίου:

Τόνοι
m3:

2. Συλλέκτης - Μεταφορέας :
Όνομα:

Αριθμός Μητρώου ΥΠΕΚΑ :
Μέσο μεταφοράς :

Διεύθυνση:
Αρμόδιος:

Ημερομηνία μεταφοράς:

Τηλ:
Φαξ:
E-mail:

Υπογραφή Αρμοδίου:

3. Εγκατάσταση Παραλαβής

Ταυτοποίηση αποβλήτων από την
Εγκατάσταση Παραλαβής

Όνομα:
Διεύθυνση:

Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου:
………………………………………………..
……………………………………………………..

ΑΕΠΟ & ΑΔΑ :……………………………...
Αριθμός Μητρώου ΥΠΕΚΑ :
Αρμόδιος:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:
Ημερομηνία παραλαβής:

Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου
Αποβλήτων :
………………………………………………..
Εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης
Κωδικός R
Κωδικός D:

Υπογραφή Αρμοδίου:
Το τριπλότυπο έντυπο συμπληρώνεται από τον παραγωγό του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση ή από τον κάτοχο του αποβλήτου
που ξεκινά πάλι φόρτωση.
Το στέλεχος Α΄ επιστρέφει μετά την παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου.
Το στέλεχος Β΄ στο αρχείο του Συλλέκτη - Μεταφορέα
Το στέλεχος Γ΄ παραμένει στην εγκατάσταση παραλαβής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

 Οι κάδοι θα είναι μεταλλικοί, κατασκευασμένοι από σιδηρομετάλευμα υψηλής
αντοχής, ανοικτού τύπου και χωρητικότητας δέκα κυβικών μέτρων (10 m3).
 Οι δύο κάδοι θα τοποθετηθούν σε χώρο του Νοσοκομείου, που θα
υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Γραφείου Επιστασίας. Η εναπόθεση των
μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στους κάδους θα γίνεται με
αποκλειστική ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
 Ο αριθμός των αποκομιδών των κάδων θα καθορισθεί με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, με βάση τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
 Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα και για όσο χρονικό διάστημα κρίνει, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, να αποσύρει τον ένα (1) από τους δύο κάδους. Για
όση διάρκεια θα μισθώνεται μόνο ο ένας (1) κάδος, οι υπόλοιποι όροι της
σύμβασης που θα συναφθεί θα ισχύουν χωρίς καμία αλλαγή.
Η οικονομική προσφορά που θα δοθεί από τους υποψήφιους αναδόχους θα
αναλύεται ως εξής:
1. Κόστος μίσθωσης (τιμή χωρίς ΦΠΑ) ανά ημέρα για τον μεταλλικό κάδο
συλλογής αποβλήτων.
2. Κόστος αποκομιδής (τιμή χωρίς ΦΠΑ) του γεμάτου κάδου και την
τοποθέτηση νέου κενού κάδου. Στο προαναφερόμενο κόστος της
αποκομιδής θα συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο κόστος της διαχείρισης
των αποβλήτων, καθώς και της δαπάνης που εισπράττει o XYTA από
απόβλητα που καταλήγουν σε αυτόν ή σε άλλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση.
3. Συντελεστής επί τοις εκατό (%) του ΦΠΑ, τόσο για το κόστος της μίσθωσης,
όσο και για το κόστος της αποκομιδής.
Οι τιμές θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιμών (όπου
υπάρχουν).
,
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