
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ  EΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ (CPV 90524100-7) 

      Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου για 

την άρτια διεξαγωγή του επικείμενου Διαγωνισμού για την αποστείρωση των  

επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. 

Λήμνου (CPV 90524100-7) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, θέτει σε 

δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές.  

      Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, με ημερομηνία έναρξης 

την επομένη της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: 

www.limnoshospital.gr 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 19-04-2016 

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 25-04-2016 

      

      Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και 

να επισημάνουν του όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το 

διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από 

τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και 

εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στο αναγραφόμενο e-mail και fax 

της υπηρεσίας. 

                                                          Ο   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΕΛΑΣ  

 

Συνημμένα: Tεχνικές Προδιαγραφές            

 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

2
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΛΗΜΝΟΥ       

ΤΜΗΜΑ      :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                      

Υπεύθυνη Προμηθειών:  Μιχέλη Ουρανία 

Τηλ.: 22543-50129  

Fax :  22543-50126           

E- mail:promithiongnlimnou@gmail.com 

  

 

 

Μύρινα, 18-4-2016   

Αρ.πρωτ. 2569 

 

 

 

                      

http://www.limnoshospital.gr/


  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

1.1 Η Εταιρεία αποστείρωσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων  σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της παρούσας θα αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποστείρωσης των 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), όπως αυτά περιγράφονται στον 

Πίνακα 1 του Παραρτήματος 2 της ΚΥΑ ΗΠ 37591/2031/2003, που παράγει το Νοσοκομείο 

από τις εξής μονάδες του: όλες οι  κλινικές και τα εργαστήρια του Νοσοκομείου. 

1.2  ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει στην εταιρεία  τα 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) όπως αυτά περιγράφονται στο 

Παράρτημα 1 της ΚΥΑ ΗΠ 37591/2031/2003. 

1.3 Ρητά συμφωνείται ότι το Νοσοκομείο  αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παραδίδει εν 

γνώσει  ή εν αγνοία  του,  ακόμη  και  σε μικρές  ποσότητες ραδιενεργά απόβλητα ή/και ΕΙΑ-

ΜΤΧ
i
 ή/και ΕΙΑ-ΤΧ

1
.  

1.4 ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δι’ ιδίων αυτού μέσων και προσωπικού θα συλλέγει και θα 

συσκευάζει ως περιγράφεται παρακάτω τα μολυσματικά του απόβλητα ΕΑΥΜ και θα τα 

αποθηκεύει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ ΗΠ 37591/2031/2003. Η μεταφορά 

από τους χώρους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προς το Κέντρο Αποστείρωσης Ιατρικών 

Αποβλήτων  θα γίνεται με αδειοδοτημένα, ειδικά οχήματα-ψυγεία, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 

37591/2031/2003. 

1.5 ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ είναι υποχρεωμένο να πληροί τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.Β της 

Κ.Υ.Α Η.Π 37591/2031/2003 και τα παρακάτω αναφερόμενα  ως προς τη συσκευασία: 

1.5.1 – Τα απόβλητα θα συσκευάζονται σε χαρτοκυτία με εσωτερική πλαστική επένδυση 

τύπου HOSPITAL BOX  τα οποία θα είναι συσκευασμένα σε εξωτερική πλαστική σακούλα 

από συνθετικό υλικό σφραγισμένη με ειδικό κλείστρο ασφαλείας. Τα παραπάνω χαρτοκυτία 

τύπου Hospital Box πρέπει να είναι πιστοποιημένα για μεταφορά ΕΑΥΜ,  σύμφωνα με τον 

εν ισχύ κώδικα ADR για την μεταφορά επικίνδυνων υλικών. 

1.5.2 – Στο εσωτερικό των χαρτοκυτίων τα μολυσματικά απόβλητα θα είναι συσκευασμένα 

σε πλαστική σακούλα από συνθετικό υλικό,  της οποίας το πάχος και η μηχανική αντοχή θα 

εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας. Η εσωτερική αυτή 

σακούλα θα είναι σφραγισμένη με ειδικό κλείστρο ασφαλείας.  

1.5.3 Σε περίπτωση που έχουν διατρηθεί οι προαναφερθείσες σακούλες ή το χαρτοκυτίο έχει 

βραχεί, θα πρέπει τα απόβλητα να επανασυσκευάζονται, ώστε το χαρτοκυτίο να είναι στεγνό 

κατά την παράδοσή του. Αλλιώς δεν θα παραλαμβάνονται από την εταιρεία αποστείρωσης 

επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων 

1.5.4  Τα υγρά μολυσματικά και τα αιχμηρά αντικείμενα θα συλλέγονται σε πλαστικά 

αυτόκλειστα και έπειτα θα συσκευάζονται στα χαρτοκυτία. 

1.6 Αν αποδεδειγμένα ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν τηρεί έστω και μία από τις προαναφερθείσες 

προδιαγραφές, και τούτο προκύψει από τον επιτόπου έλεγχο των οριζομένων εκπροσώπων 

των δυο συμβαλλομένων μερών, τα μολυσματικά απορρίμματα δεν θα παραλαμβάνονται 

                                                           
 



ΑΡΘΡΟ  2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

2.1  ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα συμμορφώνεται κατά πάντα χρόνο με όλες τις σχετικές διατάξεις 

της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και τις έγγραφες υποδείξεις του πρώτου 

συμβαλλόμενου αναφορικά με τη διαχείριση των ΕΑΥΜ. 

2.2   Η εταιρεία  αποστείρωσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων δικαιούται να προβαίνει σε 

έλεγχο της ποιότητας των μολυσματικών αποβλήτων που θα παραλαμβάνει με την παρουσία 

εκπροσώπου του Νοσοκομείου, ο οποίος θα παρευρίσκεται κάθε φορά επί τόπου κατά την 

παραλαβή εκάστου φορτίου.  

2.3  Εάν κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης της εταιρείας αποστείρωσης επικίνδυνων ιατρικών 

αποβλήτων απαιτούνται αναλύσεις αποβλήτων, αυτή υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως 

το Νοσοκομείο  σχετικά με το εργαστήριο το οποίο θα αναλάβει τις αναλύσεις και το σχετικό 

κόστος. Στην περίπτωση αυτή ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 

τεχνικό σύμβουλο ή να ζητήσει και από άλλο, δικής του επιλογής εργαστήριο, αναλύσεις των 

ίδιων αποβλήτων. 

  

2.4 Εάν από τα αποτελέσματα των αναλύσεων αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση, 

τότε το κόστος των ως άνω αναλύσεων θα το φέρει η εταιρεία αποστείρωσης επικίνδυνων 

ιατρικών αποβλήτων μόνο για το εργαστήριο κοινής επιλογής ή δικής της επιλογής. Εάν 

αποδειχθεί παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας τότε το κόστος ως άνω αναλύσεων θα 

βαρύνει το Νοσοκομείο.  

2.5  Κάθε προς διάθεση φορτίο θα συνοδεύεται από:  

α. Ζυγολόγιο του Νοσοκομείου, που θα συνοδεύει τα στοιχεία διακίνησης. 

β. Το συνοδευτικό έντυπο των ΕΑΥΜ. 

γ. Το  Ζυγολόγιο της  Εταιρείας  Αποστείρωσης  επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων διαθέτει 

πιστοποιημένες ζυγαριές και θα ζυγίζει το βάρος του εκάστοτε φορτίου αποβλήτων.  

2.6 Η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση το ζυγολόγιο της εταιρείας αποστείρωσης  επικίνδυνων 

Ιατρικών Αποβλήτων που διαθέτει πιστοποιημένες ζυγαριές και θα ζυγίζει το βάρος της. 

Διαφορά βάρους μεταξύ των δύο ζυγολογίων μεγαλύτερη του 5% θα αποτελεί αντικείμενο 

έρευνας εκ μέρους των δύο συμβαλλόμενων και η τιμολόγηση θα γίνεται κατόπιν σχετικού 

πορίσματος που θα συνυπογράφεται από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. 

2.7 ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα καταβάλλει στην εταιρεία αποστείρωσης επικίνδυνων ιατρικών 

αποβλήτων αμοιβή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και όρους του άρθρου 4 της παρούσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 



3.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ θα 

διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό,  ώστε να εξασφαλίζει την 

αποστείρωση  των μολυσματικών αποβλήτων ΕΑΥΜ  του Νοσοκομείου καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συμβατικής περιόδου. 

3.2 Σε περίπτωση βλάβης, τακτικής ή έκτακτης συντήρησης του κλιβάνου αποστείρωσης 

ή άλλου σημαντικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου τότε αυτό πρέπει να ειδοποιεί εγκαίρως 

την εταιρεία και θα προβαίνει αμέσως σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να 

αποκατασταθούν οι βλάβες εντός του, τεχνικά εφικτού, συντομότερου χρόνου. Θα 

παραλαμβάνει δε τα απόβλητα σε περίπτωση βλάβης ή έκτακτης συντήρησης έως ότου 

γεμίσει ο διαθέσιμος χώρος προσωρινής αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της.  

                                                             

 

                                                           
 


