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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

           

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας,   σύμφωνα με το υπ.αριθ. 14
ο
/Θέμα 20

ο
/07-

05-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου(αριθ.πρωτ.13403/20-

05-2019), προκειμένου να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας για μεταφορά κι 

αποτέφρωση Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων Μ.Ε.Α.   (κόκκινα απόβλητα) σε 

ανάδοχο, προϋπολογιστικής δαπάνης 20.000€ χωρίς ΦΠΑ 24%, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το χρονικό διάστημα του ενός έτους με 

δικαίωμα εξάμηνης προαίρεσης   με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα 

με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016. 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών- 

οικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου 

Καβάλας έως την 04/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μ.μ.. 

Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 05/07/2019, και ώρα 

10:00π.μ.. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.  

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Περιγραφή έργου: Συλλογή και μεταφορά Μικτών Επικίνδυνων  Αποβλήτων, από τον 

ψυκτικό θάλαμο του Γ.Ν.Καβάλας, σε σταθερή μονάδα επεξεργασίας (αποτέφρωσης) 

ΜΕΑ. 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ  
1. Η συλλογή των ΜΕΑ γίνεται από το προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας, σε 

ειδικούς υποδοχείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα διαχωρισμένα ΜΕΑ 

τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος, ανάλογα με την επεξεργασία που 

πρόκειται να ακολουθήσει. Τα προς αποτέφρωση ΜΕΑ τοποθετούνται σε 

συσκευασία κόκκινου χρώματος.  

 

2. Ο ανάδοχος συλλογής-μεταφοράς να παραδίδει τα απόβλητα ΜΕΑ για 

αποτέφρωση σε εγκεκριμένη, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία, εγκατάσταση επεξεργασίας (να υπάρχει σύμβαση σε ισχύ).  

 

3. Η συλλογή των ΜΕΑ, τα οποία πρέπει να είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ, από τους χώρους προσωρινής 

αποθήκευσης της Υγειονομικής Μονάδας (Νοσοκομείο) και η τοποθέτησή τους στο 

όχημα μεταφοράς να γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου.  

 

4. Η μεταφορά των προς επεξεργασία, μολυσματικού και ταυτόχρονα τοξικού 

χαρακτήρα, ιατρικών αποβλήτων (ΜΕΑ), όπως αυτά προσδιορίζονται στο 

Παράρτημα 1, της Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1419/τ. Β΄/1-10-2003), να γίνεται 

από κατάλληλο όχημα ή οχήματα, αδειοδοτημένου για αυτό το σκοπό, φορέα. Η 

οριζόμενη από την ως άνω ΚΥΑ μέθοδος επεξεργασίας των ΜΕΑ είναι η μέθοδος 

της αποτέφρωσης. (σύμφωνα με την Η.Π. 37591/2031 τα  ΜΕΑ μπορούν να 

επεξεργαστούν μόνο με την μέθοδο αποτέφρωσης).  

 

5. Το όχημα μεταφοράς του αναδόχου, κατ΄ ελάχιστον, να είναι ειδικό, τελείως 

κλειστό, στεγανό, να έχει δυνατότητα ψύξης σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 8
ο 

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 7Α1 της Η.Π.37591/2031). 

Στο όχημα μεταφοράς καλό είναι να αναγράφεται ο τίτλος «Επικίνδυνα ιατρικά 

απόβλητα μολυσματικού ή/ και ταυτόχρονα τοξικού χαρακτήρα». 

  

6. 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 αποβλήτων μολυσματικού και ταυτόχρονα τοξικού χαρακτήρα, 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 0
ο 

C για χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες.  

 

7.Οι μέρες μεταφοράς δε θα περιλαμβάνουν Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες 

του ελληνικού κράτους. Η αποκομιδή θα γίνεται παρουσία μέλους της επιτροπής 

παράδοσης της Υ.Μ για τα ΜΕΑ σε συγκεκριμένες ώρες που θα ορίσει η επιτροπή.  

 

8. Το όχημα μεταφοράς να τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από 

την Υγειονομική Μονάδα, χώρο, προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα. 

 



9. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποτέφρωση ποσότητα των 

ΜΕΑ της Υγειονομικής Μονάδας, παρουσία μέλους της Επιτροπής που θα ορίσει η 

Υγειονομική Μονάδα και προσωπικό του αναδόχου.  

 

10. Ο ανάδοχος να καταθέτει στην εκάστοτε εξυπηρετούμενη Υγειονομική Μονάδα 

πρόγραμμα εργασιών συλλογής, μεταφοράς και τυχόν προσωρινής αποθήκευσης των 

αποβλήτων μολυσματικού και ταυτόχρονα τοξικού χαρακτήρα. Επιπλέον, να 

καταθέσει περιγραφή του εξοπλισμού (τεχνικά χαρακτηριστικά οχημάτων, σήμανση 

οχημάτων κ.λ.π.) καθώς και του προσωπικού που διαθέτει.  

 

11. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με το μέλος της επιτροπής της Υγειονομικής 

Μονάδας για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των 

επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, του Πίνακα 1, του Παραρτήματος 4, της Η.Π. 

37591/2031 ΚΥΑ, του οποίου και κρατάει αρχείο. Το ως άνω Έντυπο συνοδεύει τα 

ΜΕΑ 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.  

 

12. Αν ο ανάδοχος διαθέτει τις σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ώστε μέχρι 

την παράδοση των αποβλήτων για αποτέφρωση να εκτελεί προσωρινή αποθήκευση 

των ΜΕΑ εκτός των Υγειονομικών Μονάδων, 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 να 

υπολογίζει στο μέγιστο χρόνο αποθήκευσης αθροιστικά και το χρόνο προσωρινής 

αποθήκευσης εντός της Υγειονομικής Μονάδας.  

 

13. Ο ανάδοχος να διαθέτει τη σχετική άδεια για τη συλλογή και μεταφορά των 

επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, 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 

(αρθρ. 10 παρ. 5 της ΚΥΑ 37591/2031/2003) ή που χορηγείται από το Γενικό 

Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σύμφωνη γνώμη 

της Δ/νσης Υγείας της Περιφέρειας, εφόσον η μεταφορά γίνεται εντός της 

Περιφέρειας.  

 

14. Το Νοσοκομείο οφείλει να έχει ψυκτικό θάλαμο κατάλληλων προδιαγραφών 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π 37591/2031/1.10.2003. Ο ψυκτικός θάλαμος 

παραχωρείται από τον ανάδοχο, ο οποίος έχει και την ευθύνη της συντήρησης καθώς 

και της επιδιόρθωσης τυχόν βλάβης του ψυκτικού θαλάμου.  

 

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

οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης 

ασφάλεια αστικής ευθύνης για την σταθερή μονάδα επεξεργασίας.  

 

16. Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου.  

 

17. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο 

ανάδοχος θα ζυγίζει και θα καταγράφει την ποσότητα των (ΜΕΑ), παρουσία μέλους 

της επιτροπής παράδοσης της Υγειονομικής Μονάδας, να γίνετε έλεγχος των 

εγγράφων καθώς και έλεγχος τυχόν υπερφόρτωσης των περιεκτών. Επιπλέον να 



αποδεικνύει τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού 

καταγραφικού εξοπλισμού του 

 

18. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων 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 κιβωτίου > 3 Χ ραδιενέργεια περιβάλλοντος) το κιβώτιο δεν 

παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στην υγειονομική μονάδα.  

 

19. 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 5
ο 

C.  

 

20. 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). Τα οχήματα φόρτωσης αποβλήτων πρέπει να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμφωνίας ADR και τις διατάξεις της ΚΥΑ 

37591/2031/2003. 22. Πιστοποιητικά ATP όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης 

των ψυκτικών μηχανημάτων των φορτηγών ψυγείων (αριθμ. Α1/οικ/27683/2320, 

ΦΕΚ 948/22-5-2008).   

 

21.Το προσωπικό του αναδόχου, που απασχολείται στη μεταφορά των MEA, να είναι 

κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και να διαθέτει τα πιστοποιητικά (κατά 

ADR) που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές.  

 

22. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ανάδοχος 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.  

 

23. Ο ανάδοχος πρέπει για την μεταφορά των Νοσοκομειακών αποβλήτων να είναι 

πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008. 

 

24. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς MEA με 

ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς 

τρίτους και το περιβάλλον, όπως απαιτείται από το άρθρο 10 παρ. 4 της ΚΥΑ 

37591/2031/2003.  

 

25.Βεβαίωση αποδοχής για επεξεργασία των αποβλήτων, από τους αποδέκτες των 

προς επεξεργασία ΜΕΑ.  

 

26.Εν γένει η μεταφορά των ΜΕΑ να πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην 

Η.Π. 37591/2031/2003 ΚΥΑ.  
 

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 

1. Δημήτριος Ιωαννίδης Ε.Δ.Υ 

 

2. Ιωακειμίδου Σουζάνα Νοσηλεύτρια  



Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συμπληρωμένο Πίνακα 

Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών. 

            Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 180 ημέρες. 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 

 Εγγυητική συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 

Στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται εάν είναι σύμφωνα με το 

Παρατηρητήριο τιμών, καθώς και η τιμή του Παρατηρητηρίου. Επίσης, στην 

οικονομική προσφορά να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος συσκευασίας των 

στερεών Μικτών Επικίνδυνων  Αποβλήτων σε κιβώτια μιας χρήσης, τύπου Hospital 

Box, κόκκινου χρώματος ,χωρητικότητας 40lt συνοδευόμενα από εσωτερικό σάκο και 

ταχυδετήρα τύπου strap. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται 

πριν την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο Γραφείο Προμηθειών προς 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

         Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

         Β) Φορολογική Ενημερότητα  

         Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.kavalahospital.gr) 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 

 
 

http://www.kavalahospital.gr/

