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Α.Π.: 243 

                 Αθήνα, 23.09.2015 

Έρευνα αγοράς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών 

αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση 

δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 227/31.08.2015, 

το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ διενεργεί έρευνα αγοράς για τη συλλογή , μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών  

αποβλήτων του,  για ένα έτος , με  προσφορές ,  σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Γενικοί Όροι 

 

Είδος  Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών  αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ για ένα έτος 

CPV 90524000-6 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ  

2.650,00 €  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με  

ΦΠΑ 13% 

2.994,50€ 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α . 

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης της έρευνας αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εξήντα  (60) ημερολογιακές ημέρες 

μετά την ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται.  
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Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε 

σφραγισμένο  φάκελο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ,  επί της οδού 

Κουμουνδούρου 28,    το αργότερο μέχρι τις  08/10/2015 και ώρα 14:00 .  

2.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της 

παρούσας Έρευνας Αγοράς να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 

πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν 

την αρχική προσφορά τους. 

 

Απόρριψη προσφορών  1. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας . 

2. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής της Έρευνας 

Αγοράς ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας έρευνας αγοράς. 

3. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 

52 του Π.Δ. 60/2007 και θα τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 

4. Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο .  

Κατακύρωση αποτελεσμάτων 

έρευνας αγοράς    

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης 

ανάθεσης της προμήθειας  προσκομίζοντας αποδεικτικό ασφαλιστικής και 

φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ, καθώς και την 

προβλεπόμενη από τον Νόμο  άδεια συλλογής και μεταφοράς μολυσματικών 

αποβλήτων η οποία να είναι σε ισχύ.  

Χρόνος / τόπος παραλαβής 

μολυσματικών αποβλήτων   

 Τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα κατόπιν κλήσης από το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  / 

Κτίρια του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ , Εμμανουήλ Μπενάκη 84 και Κουμουνδούρου 28, 

Αθήνα.  

Τρόπος πληρωμής / 

Δικαιολογητικά   

Εντός 60 ημερών από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών.   

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4 παρ.3 Ν.4013/2011), 

παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, 

Ν.3580/2007), παρακράτηση 8% φόρος εισοδήματος  (Ν.4172/2013).  

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 210 3821007,210 5200810  

Όνομα Υπεύθυνου: Μαρία Καραπάνου. 

Ματαίωση έρευνας αγοράς     Το ΚΕΘEΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, 

ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών 

ή/και ματαίωσης της Έρευνας Αγοράς, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν 



ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)                                                                                   Σελίδα 3 από 8 
 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Δημοσιοποίηση / παραλαβή των 

όρων έρευνας αγοράς  

1. Η  παρούσα  έρευνα αγοράς αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Οργανισμού 

(http://www.kethea.gr) στις 23 /09/2015. 

2. Οι παραλήπτες των όρων συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό 

έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά, 

έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων 

παρέλαβαν την έρευνα αγοράς , για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ’ εαυτής στο 

accounting2@kethea-exelixis.gr .  

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Διευθυντής  ΚΕΘΕΑ  

 

 

Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Συλλογή 

Τα διαχωρισμένα μικτά επικίνδυνα απόβλητα θα συλλέγονται χωριστά. Το υλικό των 

υποδοχέων θα είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και 

γενικότερα δεν θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ’ αιτίας του οποίου μπορεί 

να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα 

απόβλητα. Για τη συσκευασία τους θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού 

δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής 

απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές μεταφορές (Accord European 

relative au transport international des merchandises Dangereuses par Route –ADR), του 

Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime Organization/International 

Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του Κανονισμού για τις διεθνείς 

σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), της Διεθνούς Ένωσης 

Αερομεταφορών (International Air Transport Association- IATA) και του Διεθνούς 

Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation-ICAO), 

ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς και όπου απαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς 

συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, και 

κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για 

την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητας τους. Θα τοποθετούνται σε υποδοχείς 

κατάλληλου χρώματος ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει και 

ειδικότερα τα προς αποτέφρωση ΜΕΑ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου 

χρώματος. Τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα τοποθετούνται προηγουμένως σε άκαμπτες 

ανθεκτικές συσκευασίες μιας χρήσεως. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση 

τοποθέτησης των αποβλήτων σε συσκευασίες (box)  κόκκινου χρώματος. 
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Απαιτείται συχνότητα φόρτωσης τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα ή και περισσότερες εάν 

απαιτηθεί από το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

καλύπτει το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης. 

 

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του αναδόχου  ο 

οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. 

 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει στο  ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ,  όλους τους κατάλληλους και 

πιστοποιημένους υποδοχείς κόκκινου χρώματος, που θα αποτελούν τον δεύτερο 

(εξωτερικό) πιστοποιημένο υποδοχέα συσκευασίας των ΜΕΑ (τύπου Hospital Box και 

σακούλα). Οι ειδικοί υποδοχείς αυτοί θα είναι κόκκινου χρώματος (προς αποτέφρωση) και 

θα είναι μίας χρήσης. 

 

Μεταφορά των αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων εκτός του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ. 

Για τη μεταφορά των αποβλήτων εκτός  του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  εφαρμόζονται τα 

αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ.1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 

για τα Επικίνδυνα Απόβλητα (Ε.Α.) 

Κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ,  τα μικτά επικίνδυνα 

απόβλητα  πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης. Το έντυπο αυτό θα 

συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού 

χώρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012 και στο Κεφ 6 του 

Παραρτήματος Ι της ίδιας ΚΥΑ. 

 

Τα οχήματα μεταφοράς των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 

Υ.Α. 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε 

κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε 

από την Υ.Α. Α1/οι/27683/2320/2008. 

Για τις οδικές μεταφορές των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να εφαρμόζονται 

τα οριζόμενα στην ADR. Ο οδηγός που θα εκτελεί τη μεταφορά θα πρέπει να είναι κάτοχος 

του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των 
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μεταφερόμενων υλικών. 

 

Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ   (ή με αρμόδιο για 

την παράδοση άτομο που έχει ορίσει το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ   για το σκοπό αυτό)  για τη 

συμπλήρωση του συνοδευτικού έγγραφου εντύπου αναγνώρισης του οποίου και κρατάει 

αρχείο μαζί με τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις αναλύσεις και μετρήσεις 

των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας και της αξιολόγησής τους. Το έντυπο αυτό 

θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε στάδιο διαχείρισης.  

 

Επεξεργασία των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων με τη μέθοδο της αποτέφρωσης σε 

αδειοδοτημένη σταθερή μονάδα επεξεργασίας. 

Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, 

περιορισμοί και οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με 

το Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/117/2005 ≪Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων≫, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου των εγκαταστάσεων 

αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/117/2005, όπως εκάστοτε 

ισχύει, καθώς και στο Παραρτ. Ι, Κεφ 4, παραγρ. 4.2.2. της ΚΥΑ 146163/2012. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη  συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου, που θα πρέπει να 

προσκομίσετε σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ Α.Π.:243/23.09.2015 ΤΟΥ  ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, καθώς  και τα στοιχεία του προσφέροντος, στη διεύθυνση : ΚΕΘΕΑ  ΕΞΕΛΙΞΙΣ,  Κουμουνδούρου 28, Αθήνα,     

το αργότερο μέχρι τις  08.10.2015  και ώρα 14:00 .  

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας στην εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην καθαρή αξία θα γίνουν κρατήσεις, συγκεκριμένα παρακράτηση  

0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4 παρ.3 Ν.4013/2011), παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007), παρακράτηση 8% φόρος 

εισοδήματος  (Ν.4172/2013).   Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο  210 3821007,210 5200810, κα Μαρία Καραπάνου.   
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ Α.Π.:243/23.09.2015 ΤΟΥ  ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
 

1 
 

 

   

 

2 ΚΟΣΤΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
hospital box 60 lt 

 
ΤΜΧ 

 
1 
 

 

   

 

3 ΚΟΣΤΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
Πλαστικοί επισημασμένοι σάκοι εκ 

πολυαιθυλενίου 
ΤΜΧ 1 

 

   

 

4 ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)  
ΚΙΛΟ 1 

 

   

 

5 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΙΛΟ 1 

 

   

 

  
 ΣΥΝΟΛΟ (€)  

 

  
Φ.Π.Α  (€)  

 

  
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)   

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : 

 

  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας έρευνας αγοράς 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :     

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :     

TYXON ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ :  
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../…../……… 

 

 


