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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  2/2016 

Το Γενικό  Νοσοκομείο – Kέντρο Υγείας  Λήμνου  έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.2. Του Π.Δ. 60/2007 «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» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007). 

1.3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-

2007). 

1.4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.5. 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). 

1.6. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.7. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 

ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης 

κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 

1.8. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.9. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974), όπως ισχύει.  

1.10. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το 

άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).  

1.11. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και ειδικότερα του 

άρθρου 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο 

αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005. 

1.12. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 

(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα  από εμπορικές επιχειρήσεις). 

1.13. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).  

1.14. Της υπ’ αριθ. 18130/11-7-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και 
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εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και 

Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 

(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1226/17-7-2007).  

1.15. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-

2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

138/5-6-2003).  

    1.16.           Του Ν. 3981/2-3-2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 

1) Την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.6657 (ΦΕΚ 215/ΥΟΔΔ/16-4-2014) «Ορισμός μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: α) Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 

και β) Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου, αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 

Αιγαίου.» 

2) Την αριθμ. ΔΑΑΔ 13118/11194 (ΦΕΚ 268/ΥΟΔΔ/15-5-2014) «Σύσταση Συμβουλίου Διοίκησης 

Γενικού Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας Λήμνου.» 

3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 4396/3611, απόφαση της 2
ης

  ΥΠΕ (ΦΕΚ 740/Β/14-3-2012) 

«Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Διοίκησης των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 2
ης

 ΥΠΕ, που 

λειτουργούν με διασύνδεση» 

4)  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2753/11-2-2014 Απόφαση του Διοικητή ΓΝ Μυτιλήνης «Βοστάνειο»-ΓΝ-

ΚΥ Λήμνου για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΓΝ-ΚΥ Λήμνου 

5) Την  υπ’αριθμ. πρωτ. 1349/3-3-2016 εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με την οποία 

παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2016 η διενέργεια τακτικών διαγωνισμών βάσει τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της 

παλαιάς διαδικασίας  

6) Την υπ’ αριθμ. 27409/16-7-2015 απόφαση του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Πειραιώς και Αιγαίου με θέμα «Καθορισμός Φορέα υλοποίησης, για διενέργεια διαγωνισμών για 

την προμήθεια υλικών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΦΥ, έτους 2014». 

7) Την αριθμ  7 /9-3-2016 θέμα 10 
ο  

Ε.Η.Δ. απόφαση  Σ.Δ.  Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου.  

 

 

Π   ρ   ο   κ   η   ρ   ύ   σ   σ   ε   ι 
       1. Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη  τιμή για την Αποστείρωση των  Eπικίνδυνων Aποβλήτων Yγειονομικών Μονάδων 

ΕΑΑΜ για τις  ανάγκες του Γενικού  Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου.  

•  Προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  35.000,00 € με Φ.Π.Α   

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 13 Ιουνίου  2016, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10.00   π.μ. στο 

Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια Επιτροπή, που έχει ορισθεί για το σκοπό 

αυτό.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την πιο πάνω αναγραφόμενη ημερομηνία, οπότε θα 

ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα γίνει η αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών 

Προσφορών. 

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στον 

διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης. 

Διακήρυξη με τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, καθώς και συμπληρωματικές 

πληροφορίες θα δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και 

μέχρι την προηγούμενη ημέρα πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο www.limnoshospital.gr  

Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας 

του διαγωνισμού, δηλαδή 10-6-2016 ημέρα Παρασκευή.  
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Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας της ορισθείσας ημέρας δε θα γίνονται 

αποδεκτές και θα επιστρέφονται με έξοδα του προσφέροντος. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  « ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  «  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ » 

              

                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :  

α) Έλληνες πολίτες 

     β) Αλλοδαποί 

     γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

     δ) Συνεταιρισμοί 

     ε) Ενώσεις – Κοινοπραξίες  προμηθευτών 

     Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία  υποχρεούται 

να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

      2. Οι εvδιαφερόμεvoι πoυ θα συμμετάσχoυv στov διαγωvισμό πρέπει vα υπoβάλλoυv τηv 

πρoσφoρά τoυς, στo αρμόδιo Γραφείο Προμηθειών τoυ Νοσοκομείου ως εξής: 

      Οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται, μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελλo, στov oπoίo θα 

αvαγράφεται ευκριvώς: 

     α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

     β) Ο πλήρης τίτλoς τoυ Νοσοκομείου ήτoι:  

         ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ                                              

     γ) Ο αριθμός της διακήρυξης 

     δ) Η ημερoμηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ 

     ε) Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα 

     3. Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελλo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 

       3.1. Kλειστός υπoφάκελλoς με τηv ένδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov 

oπoίo θα εσωκλείονται: 

     3.1.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α΄75 ), της εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση ότι, σε περίπτωση που ζητηθούν από την 

υπηρεσία, κατά το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07,  θα προσκομίσει αυτά 

έγκαιρα. 

     3.1.2. Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνονται α) οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της 

επιχείρησης β) εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς γ) εάν έχουν υποπέσει σε 

σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας δ) η συνέπεια της 

επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων 

της, εν γένει της το Δημόσιο Τομέα και ε) εάν έχουν κάνει ψευδείς ή  ανακριβείς δηλώσεις κατά 

την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 

       3.2. Κλειστός υπoφάκελλoς με τηv έvδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στov oπoίo θα 

τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που 

αφορούν τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) , ζητούνται από της ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΥΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α),   υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.   

      3.3 .Τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύvται, επι ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 

φάκελo της μέσα στov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

       4. ΤΙΜΕΣ : Οι τιμές θα πρέπει vα δίvovται σε ευρώ  ,  για την παροχή  της υπηρεσίας   στο 

Γενικό Νοσοκομίο-ΚΥ Λήμνου.  
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          • Οι τιμές θα αναγράφονται απαραίτητα στην οικονομική πρoσφoρά αριθμητικά και oλoγράφως. 

          • Στις τιμές περιλαμβάvovται oι τυχόv κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυvση. 

      5. Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσμεύoυv τoυς πρoμηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Η 

έvαρξη πρoθεσμίας αρχίζει απo τηv επoμέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ. 

       • Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς μικρότερo τoυ πρoβλεπόμεvoυ απo τηv παρoύσα 

διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη. 

      6. Γίνονται δεκτές προσφορές για την προκηρυχθείσα  υπηρεσία από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της 

παρούσης . 

     7. Ανώτατη  τιμή για τον προσδιορισμό του ημερήσιου  κόστους  αποστείρωσης ΕΙΑ 

Μολυσματικού  και τοξικού χαραχτήρα   για δυναμικότητα Νοσοκομείου  από  0-400 κλίνες 

ισχύει ο τύπος 0,7€ * 0,5 kg * 90 % * 120*60% * 360 (αριθμός κλινών * ποσοστό κάλυψης 

*ημέρες  και  για τοξικού χαραχτήρα ισχύει ο τύπος 1,7€ * 0,5 kg * 10 % * 120*60% * 360 

(αριθμός κλινών * ποσοστό κάλυψης * ημέρες ) 

Για περισσότερες διευκρινίσεις βλέπε WWW.Epromy.gr → Παρατηρητήριο τιμών →Π.Τ. 

Διαχείριση ΕΙΑ ΜΧ-ΤΧ-ΜΤΧ. 

      8. H κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει με κριτήριo κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
       • Της στον οποίο θα κατακυρωθεί η υπηρεσία  θα κληθεί για την υπογραφή σχετικής σύμβασης 

και θα καταβάλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για πoσό πoυ θα καλύπτει τo 5 % της 

πρoυπoλoγισθείσης δαπάvης χωρίς  ΦΠΑ. Το ποσό της εγγύησης θα δίδεται σε ευρώ. 

         9.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η διάρκεια της σύμβασης με τμηματικές παραδόσεις που θα 

υπογραφεί θα ισχύει για ένα χρόνο και θα  μπορεί   να παραταθεί  για ορισμένο χρονικό διάστημα 

και συνολικά  μέχρι δώδεκα (12) μήνες   μετά τη λήξη της με απόφαση του Σ.Δ. του Νοσοκομείου.  

     10. Παροχή Υπηρεσίας  

   • Η  οριστική  ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση των εργασιών  θα γίvεται  απo αρμόδια 

επιτρoπή, με βάση της vόμιμες διαδικασίες. 

      11.  Πληρωμή:  H πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ για το 100% της αξίας, μετά από την υπογραφή 

σχετικών πρωτοκόλλων  για την εκτέλεση των εργασιών  , από το Νοσοκομείο . 

          Χρόνος πληρωμής : Εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία οριστικής  και ποιοτικής 

παροχής υπηρεσίας  , με βάσει τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) 

     12. Toν ανάδοχο  βαρύvoυv oι  νόμιμες κρατήσεις που διέπονται από το Ν.2286/95 το Ν. 3580/07 , 

καθώς και παρακράτηση φόρoυ εισoδήματoς, σύμφωvα με τo Ν.2198/1994. 

    13. Σε ότι αφορά την κατάθεση Διοικητικών προσφυγών και κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση 

ειδών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 118/07 (Κ.Π.Δ). 

    14. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών του δημοσίου διατάξεις. 

  

                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 

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. 
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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
1
 ή/και ΕΙΑ-ΤΧ

2
.  

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. 
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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.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 ΑΜΟΙΒΗ 

4.1 Η αμοιβή της εταιρείας από το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, θα καθορίζεται 

σε ευρώ ανά κιλό (€/kgr) μολυσματικών αποβλήτων ΕΑΥΜ για την αποστείρωσή τους. 

4.2 Η εταιρεία θα τιμολογεί το Νοσοκομείο μηνιαίως με βάση το βάρος των αποβλήτων, όπως 

προκύπτει από τα ζυγολόγια της εταιρείας και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2.5γ της 

παρούσας. 

4.3 Η εταιρεία θα αποστέλλει στο Νοσοκομείο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το  τέλος κάθε 

μήνα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και το Νοσοκομείο θα καταβάλλει την πληρωμή εντός 

ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής 

ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΆΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  και για ανάρτηση  στους πίνακες ανακοινώσεων: 

1) Εμπορικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών  

2) Επιμελητηρίου Λέσβου 
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3) Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου 

4) Δήμο Λήμνου 

5) Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου 

Και στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Λήμνου 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προκηρύξεων του Δημοσίου 

Νόμοι και διατάξεις. 

 

 

                                                                              

     

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΕΛΑΣ 
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