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ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΠΙΔ) 

Πρόγραμμα : ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

Διεύθυνση: Κουμουνδούρου 28,  Αθήνα,  T.K. 10437 

Τηλ.: 2105200800 

Email : info@kethea-exelixis.gr  

Πληροφορίες: Καραπάνου Μαρία ,  εσωτ. 17215 

 

Αθήνα, 04.11.2020 

Α.Π.: ΕΞΕΛ/2020/161 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των επικίνδυνων  μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ  για δύο έτη,  προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων » 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-

2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών 

και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 

4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019), 

β. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007, 

γ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει. 

2. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1.11.2019), όπως 
αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019 και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αριθμ. 
Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/ΥΟΔΔ/23.7.2020) και σε συνδυασμό με την απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019, με την οποία 
συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που 
λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019. 
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3. Το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π. ΑΕΔ/ΕΞΕΛ/2020/67/08.10.2020 και την Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με Α.Π. 3674/20.10.2020, ΑΔΑ: 6461ΟΡ9Υ-Υ3Ι και ΑΔΑΜ: 20REQ007507322, 

 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

για την «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των επικίνδυνων  μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  για 

δύο έτη,  προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης 

φύσεως φόρων και κρατήσεων », σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και τα κάτωθι παραρτήματα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου  

 

Γενικοί Όροι 

Είδος  Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των  επικίνδυνων  μολυσματικών  

αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για δύο έτη. 

 

CPV 90511000-2 

KAE 6190040503 

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς  

Υποχρέωσης 

ΑΔΑ: 6461ΟΡ9Υ-Υ3Ι 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ  

5.000,00 €  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με  

ΦΠΑ  

6.200,00€ 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B . 

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.  

Προσφορές θα υποβληθούν μόνο για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών 

(δεν γίνονται δεκτές τμηματικές προσφορές). 

 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς .    

 

Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις 

νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν 

και διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και 

ικανότητα και εξειδίκευση σε αντίστοιχες υπηρεσίες με αυτές που αποτελούν 

αντικείμενο του παρόντος. 
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Σύνταξη προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν τα εξής: 

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης των προϋποθέσεων και 

απαιτήσεων που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας (ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγισμένη. 

2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και 

σφραγισμένο  το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της 

παρούσας. 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 

προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του, Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι 

απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία θα 

δηλώνεται ότι: 

i) Κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

ii) Η προσφορά του ισχύει για διάστημα μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες 

μετά την ημερομηνία κατάθεσής της. 

iii) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμμετοχής της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

iv) Παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής του για την 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή 

ακύρωση ή ματαίωση της διαδικασίας. 

v) Εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τη διατήρηση της 

προσφερόμενης τιμής του. 

vi) Είναι κάτοχος της άδειας  που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τη 

συλλογή και μεταφορά των μολυσματικών αποβλήτων. 

 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν  τις σφραγισμένες προσφορές 

τους με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ,  επί της 

οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 

του 2020.     

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών να 

καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που 

σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 
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Αναπροσαρμογή τιμήματος / 

Εναλλακτικές προσφορές 

Δεν προβλέπονται. 

Κατακύρωση 

αποτελεσμάτων/Υπογραφή 

σύμβασης     

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης του ΚΕΘΕΑ σε αυτόν  για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί 

µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού 

φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού 

προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το 

ισχύον καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης. 

 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που 

αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). Δεν 

αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 Πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας που από Νόμο 

προβλέπεται για την  συλλογή και μεταφοράς μολυσματικών αποβλήτων η 

οποία να είναι σε ισχύ.  

 Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως 

ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς (ευκρινή 

φωτοαντίγραφα), από τα οποία να προκύπτουν: 

i. Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου (ΦΕΚ Καταστατικά 

με τις τροποποιήσεις τους 

ii. Τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή 

τους. 

 

 

Διάρκεια ισχύος σύμβασης Η σύμβαση του ΚΕΘΕΑ με τον Ανάδοχο ισχύει από την υπογραφή της και για 

δύο  (2) έτη. 

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα,  να παρατείνει την διάρκεια της έως και τρεις 

(3) μήνες επιπλέον, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης. 
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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 (ή σε όποιο άλλο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στο κέντρο της Αθήνας).  

 

Τρόπος πληρωμής  Ο Ανάδοχος θα εκδίδει  τιμολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης κάθε 

φορά που θα παραλαμβάνει τα απόβλητα από τα κτίρια του ΚΕΘΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ . 

Η εξόφληση του Αναδόχου, θα γίνεται   για κάθε τμηματική παραλαβή και 

οπωσδήποτε μέσα σε χρονικό διάστημα  30 ημερολογιακών ημερών:   α) με 

την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων,  β) με τη σύνταξη του πρωτόκολλου παραλαβής 

από την Επιτροπή Παραλαβής , και γ) με την προσκόμιση φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις: 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013), παρακράτηση 

0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4,παρ.3 Ν.4013/2011), παρακράτηση 0,06% υπέρ 

Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350,Ν.4412/2016), παρακράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας 

(άρθρο 3,Ν.3580/2007). 

 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 210 3821007,210 5200810  

Όνομα Υπεύθυνου: Μαρία Καραπάνου. 

 

Γενικά     Α. Το ΚΕΘΕΑ 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 διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες 

να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

Β. Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία με τον 

ανάδοχο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 Γ. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον παραβαίνει τις υποχρεώσεις 

του, όπως αυτές καθορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής και τη 

σύμβαση.  

 

Δημοσιοποίηση / παραλαβή της 

παρούσας  

1. Η  παρούσα  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Οργανισμού 

(http://www.kethea.gr). 

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 

http://www.kethea.gr/
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πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την παρούσα , 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 Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

 

 

Χρήστος Λιάπης 

 

 

mailto:accounting2@kethea-exelixis.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές για την σύγκριση των προσφορών  και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 80 

 

   

 

2 ΚΟΣΤΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
hospital box 60 lt 

 
ΤΜΧ 300 

 

   

 

3 ΚΟΣΤΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
Πλαστικοί επισημασμένοι σάκοι εκ 

πολυαιθυλενίου 
ΤΜΧ 300 

 

   

 

4 ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)  
ΚΙΛΟ 1400 

 

   

 

5 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΙΛΟ 1400 

 

   

 

  
 ΣΥΝΟΛΟ (€)  

 

  
Φ.Π.Α  (€)  

 

  
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)   

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει κράτηση φόρου 

εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013),  0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4,παρ.3 

Ν.4013/2011), 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350,Ν.4412/2016), και  2% υπέρ ψυχικής 

υγείας (άρθρο 3,Ν.3580/2007). 

 

  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
 

 

  

 

TYXON ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ :  
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../…../……… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

         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. 

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. 
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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 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 
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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. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


