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Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «προμήθειες του δημοσίου τοµέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
2. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσιών
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την
οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16
Νοεμβρίου 2005.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (A' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί
Κανονισμού.
5. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης

της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις.
6. Το Ν. 4320 (ΦΕΚ Α 29/19-03-2015) Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις
7. Την 16/27-4-2016 (Θέμα 5ο) απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΨΛΘΟΞΧΣ-Λ6Ξ) για
έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού διαχείρισης ιατρικών
αποβλήτων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βάση
την υπ' αριθμό 16/27-4-2016 (θέμα 5ο) απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου (ΑΔΑ:
ΨΨΛΘΟΞΧΣ-Λ6Ξ), προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή
προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου διαχείρισης Επικινδύνων
Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), ώστε να διασφαλίζεται η
δημόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος
της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών του Κέντρου και των
παραρτημάτων αυτού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00
π.μ. στα γραφεία του Κέντρου που βρίσκονται στην οδό Παπαρρηγοπούλου 7.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατατεθούν σφραγισμένες προσφορές στο
Κέντρο όπως περιγράφεται στη διακήρυξη έως την 23η Μαΐου 2016 και ώρα
14:00 στα γραφεία του Κέντρου Παπαρρηγοπούλου 7.
1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Κάθε προσφορά υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε καλά
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται δύο υποφάκελοι: Α.
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και Β.
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στους οποίους εσωκλείονται εις διπλούν όλα τα
σχετικά με την προσφορά δικαιολογητικά.
Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι «έχω λάβει γνώση
των όρων της διακήρυξης 23/2016 και τους αποδέχομαι ρητά και
ανεπιφύλακτα».
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι αναγράφεται ο χρόνος
ισχύος της προσφοράς είναι τουλάχιστον τρεις μήνες από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής ενημερότητας.
4. Πιστοποιητικά Φορολογικής ενημερότητας.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται
η εγγραφή του υποψήφιου ανάδοχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή, που θα
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ISO EN 9001 ή άλλο
αντίστοιχο.
7. Αντίγραφο σχετικής άδειας (συλλογής) μεταφοράς των επικίνδυνων
ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ)
8. Αντίγραφο αδείας ειδικού οχήματος μεταφοράς.
9. Βεβαίωση περί ειδικού ψυκτικού θαλάμου για την προσωρινή
αποθήκευση των μολυσματικών αποβλήτων.
10. Βεβαίωση περί ύπαρξης πρωτογενών συσκευασιών προσωρινής
αποθήκευσης (σακούλες) κίτρινου χρώματος με την ειδική σήμανση,
καθώς επίσης και δευτερογενών συσκευασιών για τη συλλογή και
μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Υ.Μ (είτε πιστοποιημένοι περιέκτες μιας
χρήσεως τύπου Hospital Box, είτε πιστοποιημένοι τροχήλατοι ειδικοί
κάδοι πολλαπλών χρήσεων), ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης που
προτείνει η κάθε εταιρεία.
Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στον φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
«Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» Αριθμός
Διακήρυξης Νο 23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
και στοιχεία του αποστολέα.
2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: στην προσφορά θα αναγράφεται ο
χρόνος ισχύος της, διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
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Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή
της.
4. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η τιμή θα δοθεί χωρίς και με το Φ.Π.Α. ανά κιλό
(θα
αναγράφεται
ολογράφως
και
αριθμητικώς).
Στην
τιμή
περιλαμβάνονται:
Όλες οι εργασίες της διακήρυξης.
1. Η διάθεση ειδικού οχήματος μεταφοράς αποβλήτων σε περίπτωση
που η αποστείρωση θα γίνεται εκτός Κέντρου.
2. Η διάθεση ειδικού ψυκτικού θαλάμου για την προσωρινή αποθήκευση
των μολυσματικών αποβλήτων.
3. Πρωτογενείς συσκευασίες προσωρινής αποθήκευσης (σακούλες)
κίτρινου χρώματος με την ειδική σήμανση, καθώς επίσης και
δευτερογενείς συσκευασίες για τη συλλογή και μεταφορά των ΕΑΑΜ
εκτός Υ.Μ (είτε πιστοποιημένοι περιέκτες μιας χρήσεως τύπου
Hospital Box, είτε πιστοποιημένοι τροχήλατοι ειδικοί κάδοι
πολλαπλών χρήσεων), ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης που
προτείνει η κάθε εταιρεία.
4. Όλα τα υλικά και εργασίες που απαιτούνται για την μετατροπή των
Επικινδύνων Αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ), σε
ακίνδυνα για την δημόσια υγεία.
5. Η εκπαίδευση του προσωπικού για τον ασφαλή τρόπο διαχείρισης
των μολυσματικών αποβλήτων.
6. Οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των
κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
δ) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης εργασιών που θα συντάσσεται από
επιτροπή του Κέντρου
6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Ενδεικτικά:
1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας
2. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών ΕΑΑΜ της
Μονάδας θα πραγματοποιείται από ανάδοχο εταιρεία με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία.
Ως επεξεργασία των ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα
μπορεί να καθορισθεί η εφαρμογή φυσικών, χημικών, θερμικών και
βιολογικών διεργασιών, που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά έτσι ώστε
να περιορίζεται ο όγκος τους καθώς και την μετατροπή τους σε
ακίνδυνα για την δημόσια υγεία με σκοπό, μετά την τελική τους
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επεξεργασία, να διατίθενται χωρίς προβλήματα στους χώρους ταφής
των κοινών οικιακών απορριμμάτων.
Ως διαδικασία επεξεργασίας των ΕΙΑ ΜΧ μπορεί να καθορισθεί:
 Η μέθοδος της αποστείρωσης με ατμό υπό πίεση με κύκλο προκενού
ή όχι
 Η μέθοδος της αποστείρωσης με ξηρά θερμική επεξεργασία
 Η αδρανοποίηση ή αποστείρωση με ταυτόχρονη χρήση χημικής
απολύμανσης
 Η αποτέφρωση ή πυρόλυση
 Η διαδικασία χρήσης μικροκυμάτων.
Οι ελάχιστες τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις
θα πρέπει να τηρούνται με βάση το Φ.Ε.Κ. 1537/τΒ΄/8-05-2012 της
146163ΚΥΑ, «Μέτρα και όροι για την διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων».
8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
Για την εφαρμογή της διαχείρισης εντός ή εκτός του χώρου της θα απαιτηθούν
από την υπηρεσία μας:
1. Πρωτογενείς συσκευασίες προσωρινής αποθήκευσης (σακούλες)
κίτρινου χρώματος με την ειδική σήμανση, καθώς επίσης και
δευτερογενείς συσκευασίες για τη συλλογή και μεταφορά των ΕΑΑΜ
εκτός Υ.Μ (είτε πιστοποιημένοι περιέκτες μιας χρήσεως τύπου
Hospital Box, είτε πιστοποιημένοι τροχήλατοι ειδικοί κάδοι
πολλαπλών χρήσεων), ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης που
προτείνει η κάθε εταιρεία.
2. Θάλαμο προσωρινής παραμονής, ειδικά διαμορφωμένο επαρκούς
χωρητικότητας και με συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση
των αποβλήτων με εσωτερική θερμοκρασία  5°C με ευκρινή
σήμανση, «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο
του μολυσματικού και επικινδύνου. Να επιδέχεται ευχερή καθαρισμό ,
απολύμανση και οι αγωγοί αρωγής να καταλήγουν στο δίκτυο
αποχέτευσης του Κέντρου ή σε στεγανή δεξαμενή. Οι πόρτες του
ψυκτικού θαλάμου θα φέρουν σύστημα ασφαλείας ώστε να
κλειδώνουν μετά τη χρήση και να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο
των εντεταλμένων υπαλλήλων διαχείρισης.
3. Συχνότητα φόρτωσης σύμφωνα με τις ανάγκες των Παραρτημάτων
και ανάλογα με τη χωρητικότητα του ψυγείου. Σε έκτακτες
περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης σύμφωνα με την ισχύουσα
κείμενη Νομοθεσία.
4. Μονάδα αποστείρωσης σε περίπτωση που η επεξεργασία θα
πραγματοποιείται στο χώρο του Κέντρου. Η μονάδα επεξεργασίας θα
πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει άδεια λειτουργίας για τη Διαχείριση
των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ).
5. Ειδικό πιστοποιημένο όχημα για την ασφαλή μεταφορά των
αποβλήτων, τελείως κλειστό, στεγανό, με δυνατότητα ψύξης  8°C,
χωρίς μηχανισμό συμπίεσης που να μπορεί να πλένεται και να
απολυμαίνεται εύκολα και με όλες τις σχετικές άδειες .
6. Έγγραφο που θα συνοδεύει τα απορρίμματα σε τέσσερα αντίτυπα, εκ
των οποίων ένα θα παραμένει στην Υγειονομική Μονάδα, ένα μένει
στον μεταφορέα και ένα στον χώρο επεξεργασίας και ένα θα
αποστέλλεται στην Υγειονομική Μονάδα για να διατηρηθεί στο αρχείο
της.
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7. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις περιπτώσεις ατυχημάτων ή τις
περιπτώσεις διαρροής επικίνδυνων αποβλήτων που αφορά τόσο
τους εργαζόμενους της εταιρείας, όσο και την προστασία του
περιβάλλοντος το οποίο θα κοινοποιηθεί στην Ε.Ν.Λ.
9. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ θα πραγματοποιείται εντός του χώρων του
Κέντρου και συγκεκριμένα των παραρτημάτων «Άγιος Παντελεήμων», «Άγιος
Δημήτριος» και «Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης» ή εκτός των
χώρων αυτών σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές και περιβαλλοντολογικές
απαιτήσεις :
 Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο
πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00.
 Δυνατότητα τεμαχισμού των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον
ίδιο χώρο όπου θα εκτελεστεί αυτή, ώστε αυτά να καταστούν μη
αναγνωρίσιμα και με διαστάσεις που να μην υπερβαίνουν τα 2cm,
γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης,
αλλά και στη μείωση του όγκου τους.
 Η κατεργασία των αποβλήτων θα γίνεται σε τέτοιες συνθήκες
θερμοκρασίας και πίεσης και θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστημα,
ώστε το τελικό μικροβιακό φορτίο να είναι παρεμφερές με αυτό των
οικιακών αποβλήτων.
 Τα εκπεμπόμενα αέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την
αποστείρωση, θα πρέπει να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε
επεξεργασία, κατά τρόπο που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στο
περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.
 Έλεγχος με τη χρήση κατάλληλων δεικτών (χημικών και βιολογικών)
της αποτελεσματικότητος της διαδικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα
ΕΛΟΤ, σειρά ΕΝ 866) για κάθε φορτίο (ποσότητα) που υπόκειται στη
διαδικασία αυτή.
 Να διαθέτει καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου όλων των
λειτουργιών κατά τη διαδικασία της αποστείρωσης όπως θερμόμετρα,
μανόμετρα κ.λ.π.
10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Η μονάδα θα πρέπει να παράγει ένα τελικό προϊόν, που για
αισθητικούς λόγους θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Να είναι ομοιογενούς χρώματος και όψης
 Να έχει κοκκώδη όψη, να μην είναι αναγνωρίσιμο και να μην
παρουσιάζει αιχμές
 Να είναι τελείως στεγνό, ανεξάρτητα από την ποσότητα νερού
που παρουσιάζει το εισαχθέν απόβλητο
 Να είναι πράγματι άοσμο μόλις ψύχεται και να έχει μία οσμή
εξαιρετικά ελαφριά και ελάχιστα δυσάρεστη στην όσφρηση, όταν
είναι ακόμη ζεστό.
 Να απορρίπτεται εύκολα σε δημόσιους χώρους διάθεσης
απορριμάτων, όπως τα συνήθη απόβλητα.
2. Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί σε χαμηλή συμπίεση, έτσι ώστε να
περιορίζει στο ελάχιστο τον κίνδυνο έκλυσης ατμών ή αερολυμάτων.
3. Να μην ελκύει ατμούς, οσμές και μολυσματικά υγρά.
4. Να είναι κατά το δυνατόν αθόρυβη στη λειτουργία της
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5. Να παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τη λειτουργία του
εξοπλισμού.
6. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας, η μονάδα πρέπει
να μπορεί να επαναλειτουργήσει χωρίς το προσωπικό να έλθει σε καμία
επαφή με τα απόβλητα, που υπάρχουν στη δεξαμενή.
7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστείρωσης των
μολυσματικών αποβλήτων, αυτά με ευθύνη του προσωπικού του
αναδόχου, θα τοποθετούνται σε ειδικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος,
πλήρους στεγανότητας, και θα φέρουν την ανεξίτηλη ένδειξη
«Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», την ονομασία του φορέα αποστείρωσης
(ανάδοχος) και την ονομασία του Κέντρου «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Στους υποδοχείς θα αναγράφονται
τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας του φορέα πχ ημερομηνία αποστείρωσης.
8. Τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ διατίθενται τελικά σε ΧΥΤΑ, σύμφωνα τις
κείμενες διατάξεις.
9. Το προσωπικό του αναδόχου, που θα χειρίζεται τα μολυσματικά
απόβλητα, καθόλα τα στάδια επεξεργασίας αυτών, εντός του Κέντρου, θα
φέρει ειδική ένδυση.
10. Για κάθε ατύχημα σε υπαλλήλους της μονάδας επεξεργασίας
καθώς και οποιαδήποτε βλάβη στον εξοπλισμό που θα είναι
εγκαταστημένος στο Κέντρο μας, ο ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά με
κάθε αστική και ποινική ευθύνη. Υπεύθυνος, ώστε να υποστεί τις ανάλογες
κυρώσεις είναι επίσης ο ανάδοχος για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των αποβλήτων και να βαρύνουν το
περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία.
11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
Από το Κέντρο θα πραγματοποιείται έλεγχος της διαδικασίας και της
αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, με
χρήση βιολογικών δεικτών (ένας δείκτης ανά 200 Lit ωφέλιμου όγκου του
θαλάμου και με ελάχιστο αριθμό τριών βιολογικών δεικτών). Το κόστος των
βιολογικών δεικτών και του ελέγχου εν γένει θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής των αποστειρωμένων
αποβλήτων απαιτήσει δειγματοληψία και έλεγχο της αποτελεσματικότητας της
αποστείρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να απευθύνεται σε πιστοποιημένο
προς τούτο εργαστήριο, που θα του υποδειχθεί και να καταβάλλει το κόστος
της συγκεκριμένης διαδικασία του ελέγχου.
Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Διαχείρισης Επικίνδυνων
Ιατρικών Αποβλήτων του Κέντρου, για την επίβλεψη της διαδικασίας
διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων καθώς και την τήρηση των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
Ο ανάδοχος θα εισέρχεται στους χώρους του Κέντρου, μόνο με την
άδεια των αρμοδίων υπαλλήλων αυτού. Θα πραγματοποιεί την καταμέτρηση
των αποβλήτων, την παραλαβή τους προς μεταφορά εκτός Κέντρου για την
αποστείρωσή τους ή την αποστείρωσή τους εντός του Κέντρου, παρουσία του
υπεύθυνου υπαλλήλου που θα οριστεί ή του αντικαταστάτη. Θα
συμμορφώνεται απόλυτα προς τις υποδείξεις και συστάσεις για καλύτερη,
αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος θα προσκομίσει ειδική ζυγαριά επί της οποίας θα
τοποθετηθεί ο ψυκτικός θάλαμος. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα επιδέχονται
αμφισβητήσεις οι ποσότητες των αποβλήτων που διαχειρίζεται κάθε φορά και
συνολικά.
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Η τιμή προσφοράς διαχείρισης θα δοθεί ανά κιλό Επικίνδυνων
Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών ΕΑΑΜ.
Ενδεικτικά, ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί ένα δρομολόγιο την
εβδομάδα για το Π.Χ.Π. « ο Άγιος Παντελεήμων», ένα δρομολόγιο τον μήνα
για το Π.Α.Α.με Α. « ο Άγιος Δημήτριος» και ένα δρομολόγιο τον μήνα για το
Παράρτημα Ι.Α.Α.
Προϋπολογισμός
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (kg)
Π.Χ.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ
18.000
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Π.Α.Α.με Α. «Ο ΑΓΙΟΣ 1.200
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ι.Α.Α.
12
ΣΥΝΟΛΟ
19.212

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
36.000

2

2.400

2

24
38.424

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές με βάση τις αντίστοιχες περσινές και τον
αριθμό των περιθαλπόμενων σε κάθε παράρτημα.
Ο υπολογισμός των ποσοτήτων των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
που θα παραδίδονται, θα πραγματοποιείται παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου
από κάθε Παράρτημα, ο οποίος και στο τέλος κάθε μήνα θα υποβάλλει στην
Οικονομική Υπηρεσία του Κέντρου αναλυτική κατάσταση με τις ποσότητες σε
κιλά που αποστειρώθηκαν, καθώς και έγγραφο καλής εκτέλεσης των σχετικών
εργασιών.
Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με
αναφορές, παρατηρήσεις κ.λ.π.), το Κέντρο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει
τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.

12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΜΗΘΕΥΤΗ
1. Ο ανάδοχος πoυ δεv πρoσέρχεται, μέσα στηv πρoθεσμία πoυ τoυ
oρίστηκε, vα υπoγράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υπoχρεωτικά
έκπτωτoς από τηv κατακύρωση ή αvάθεση πoυ έγιvε στo όvoμά τoυ και από
κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απo αυτήv, με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κέντρου,
ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ.
2. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υπoχρεωτικά
έκπτωτoς απo τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απ' αυτή,
εφόσov δεv παρείχε τις υπηρεσίες του μέσα στόv συμβατικό χρόvo ή τov
χρόvo παράτασης πoυ τoυ δόθηκε μετά από αίτησή του.
3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή
αvάθεση ή απo τηv σύμβαση, εφόσον:
 Η σύμβαση δεv υπoγράφηκε με ευθύvη του Κέντρου.
 Συvτρέχoυv λόγoι αvωτέρας βίας.
4. Με τηv απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτoυ από τη σύμβαση
μπoρεί vα τoυ παρασχεθεί η δυvατότητα παροχής υπηρεσίων μέχρι τηv
πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίvεται σε
βάρoς τoυ, πέραv της oπoίας oυδεμία παροχή υπηρεσίων γίvεται δεκτή.
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5. Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση,
αvάθεση ή σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα
από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υπoχρεωτικά καλεί τov
εvδιαφερόμεvo πρoς παρoχή εξηγήσεωv κατά τo άρθρo 20 τoυ ισχύovτoς
Συvτάγματoς, αθρoιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).
6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό
Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν
θα προκύψει εις βάρος του Κέντρου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση
της σύμβασης.
13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας της μονάδας ή εγκατάστασης σε
ισχύ, από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, όπως επιβάλλεται από τη
σχετική νομοθεσία.
Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και
αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του.
Με την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα ημερών για την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού και την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας του έργου προ Φ.Π.Α.
Πληροφορίες από το γραφείο προμηθειών 2313 022631 (112) Αγγελίδης
Δημήτρης.
Θεσσαλονίκη

11/5/2016

Η Πρόεδρος του Κέντρου
Καρασαββίδου Συλβάνα
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