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Περιεχόµενα: 

1. Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
2. Συγγραφή υποχρεώσεων 
3. Τεχνικές προδιαγραφές  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αφορά στις υπηρεσίες αποθήκευσης, µεταφοράς 

και διαχείρισης επικίνδυνων µολυσµατικών ιατρικών αποβλήτων από τις δοµές 

των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) ∆ήµου Ηρακλείου, του Κέντρου Κοινότητας, 

του Κέντρου Αστέγων και του ∆ηµοτικού Ιατρείου και αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΕ € 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ € 

 

1 

Υπηρεσία αποθήκευσης, 

µεταφοράς και διαχείρισης 

επικίνδυνων µολυσµατικών 

ιατρικών αποβλήτων 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

ΣΥΝΟΛΑ 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

       Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης  

 
 
 
         Οικονοµάκης Φανούρης  
 
 
 
 
 
 

       

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω & Πλ. Καλλεργών  
Τ.Κ: 712 02 
Πληροφορίες: Χατζάκη Εύη 
Τηλ.: 2813 409113 
Fax:  2813 409235 
E-mail : xatzaki-e@heraklion.gr 

Ηράκλειο,  20.06.2019  
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Υπηρεσία αποθήκευσης, 
µεταφοράς και διαχείρισης µολυσµατικών 
ιατρικών αποβλήτων» 
Κ.Α. 15-6277.001 
Προϋπολογισµός: 7.440,00 €   
  



 

               

     

              ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 

Εισαγωγή 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά στις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος για τη 

διαχείριση των επικίνδυνων υγειονοµικών αποβλήτων που απορρέουν από το ∆ηµοτικό 

Ιατρείο, το Κέντρο Κοινότητας, το Κέντρο Αστέγων και τις νοσηλευτικές δοµές των 

Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (στο εξής 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Άρθρο 1ο 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις – Αποφάσεις 

 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από: 

Α. Τις διατάξεις: 

i. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθµιση του 

θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον 

εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - 

Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ii. Τις διατάξεις των παρ. 4 & 9 του άρθρ. 209 του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν. 

iii. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

iv. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. οικ.146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/08.05.2012) «Μέτρα 

και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων». 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω & Πλ. Καλλεργών  
Τ.Κ: 712 02 
Πληροφορίες: Χατζάκη Εύη 
Τηλ.: 2813 409113 
Fax:  2813 409235 
E-mail : xatzaki-e@heraklion.gr 

 

Ηράκλειο,    20.06.2019  
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Υπηρεσία αποθήκευσης, 
µεταφοράς και διαχείρισης µολυσµατικών 
ιατρικών αποβλήτων» 
Κ.Α. 15-6277.001 
Προϋπολογισµός: 7.440,00 €   
  

 



 

B. Τις αποφάσεις: 

i. Την υπ’ αριθµ. 31727/23.03.2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού 

αντιδηµάρχων του ∆. Ηρακλείου. 

ii. Τις υπ’ αριθµ. 17011/21-2-2019 και 58120/01-06-2016 αποφάσεις ∆ηµάρχου 

περί εκχώρησης αρµοδιότητας υπογραφής α) ∆ιακηρύξεων για προµήθειες και 

εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων 

των διακηρύξεων αυτών και των δηµοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος δ) Συµβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών ∆ελτίων ζ) 

όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούµενων ή επόµενων των παραπάνω. 

iii. Την υπ’ αριθµ. 67703/10.08.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί εξουσιοδότηση για 

υποβολή τεκµηριωµένου αιτήµατος ∆ιατάκτη. 

iv. Την υπ’ αριθµ. 79277/20.09.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί παράτασης της 

θητείας των Αντιδηµάρχων. 

 

Άρθρο 2ο 

Αντικείµενο υπηρεσίας 

 

 Αντικείµενο εργασίας είναι η ανάθεση σε εταιρία διαχείρισης αποβλήτων, την 

αποθήκευση, µεταφορά και διαχείριση µολυσµατικών ιατρικών αποβλήτων όπως αυτό 

ειδικά περιγράφεται παρακάτω: 

 H Ανάδοχος Εταιρία θα εκχωρήσει µέσω δανεισµού (χρησικτησία) δεκατρείς 

(13) ψυκτικούς θαλάµους – ένα για το ∆ηµοτικό Ιατρείο, ένα για το Κέντρο Αστέγων, 

ένα για το Κέντρο Κοινότητας και ένα για κάθε κέντρο – καθώς και ανάλογα 

αποθηκευτικά κυτία για προσωρινή αποθήκευση υλικού, κατάλληλα για τη χρήση που 

προορίζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

 Εν συνεχεία η µεταφορά των Επικίνδυνων Μολυσµατικών Αποβλήτων (ΕΜΑ) 

που παράγονται στο ∆ηµοτικό Ιατρείο, στο Κέντρο Κοινότητας, στο Κέντρο Αστέγων 

και στις νοσηλευτικές δοµές των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. θα πραγµατοποιείται µε ειδικά 

αδειοδοτηµένα για το σκοπό αυτό φορτηγά ψυγεία της αναδόχου εταιρίας. Το 

µολυσµατικό υλικό θα µεταφέρεται στη Μονάδα ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 

της αναδόχου εταιρίας όπου και θα πραγµατοποιείται η αποστείρωση αυτού, είτε η 

αποτέφρωση αυτού, σε άλλη αδειοδοτηµένη µονάδα επεξεργασίας. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να 

αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται 

από την ισχύουσα νοµοθεσία, βεβαίωση Επιτυχούς Αποστείρωσης στην οποία θα 

βεβαιώνεται το αποτέλεσµα της αποστείρωσης κάθε φορτίου µολυσµατικού υλικού ή 

βεβαίωση παράδοσης – παραλαβής του υλικού στο Αποτεφρωτήριο. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει:  

ii. Να παρέχει όλα τα αναλώσιµα υλικά (συσκευασίες) που απαιτούνται σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία για τη συλλογή, αποθήκευση και µεταφορά των 

µολυσµατικών αποβλήτων προς επεξεργασία και συγκεκριµένα: 

- Πιστοποιηµένα κατά ADR χαρτοκυτία τύπου “HOSPITAL BOX”. 



 

- Ειδικά πλαστικά ανθεκτικά κυτία απόρριψης αιχµηρών αποβλήτων 

χωρητικότητας 3lt. 

- Κατάλληλη εξωτερική επένδυση χαρτοκυτίων. 

iii. Να µεριµνά για την αποκοµιδή των αποβλήτων που θα γίνεται µία φορά ανά 

µήνα για κάθε µονάδα ή όταν υπάρχουν απόβλητα. 

iv. Να χορηγήσει µέσω δανεισµού για όλο το διάστηµα της συµβάσεων δεκατρείς 

(13) ψυκτικούς θαλάµους κατάλληλους για τη χρήση που προορίζονται και 

ανάλογα αποθηκευτικά κυτία, προκειµένου να πραγµατοποιείται η προσωρινή 

αποθήκευση των αποβλήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

v. Να µεριµνά για την απολύµανση των ψυκτικών θαλάµων σε κάθε παραλαβή των 

µολυσµατικών αποβλήτων. 

vi. Να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του ∆ήµου που εµπλέκεται στην όλη 

διαδικασία. 
 

Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισµός ∆απάνης 
 

Η ενδεικτική αξία υλοποίησης της υπηρεσίας που αφορά στην αποθήκευση, 

µεταφορά και διαχείριση µολυσµατικών ιατρικών αποβλήτων ανέρχεται 

συνολικά στις 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 7.440,00 €. Η ανωτέρω δαπάνη 

θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 15-6277.001 εξόδων µε τίτλο δαπάνης «Αµοιβή 

υπηρεσιών για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων των δοµών παροχής». 
   

Άρθρο 4ο 

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας – Επάρκειας Υποδοµών – Εµπειρίας 

 

1. Πιστοποιητικό ποιότητας σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO 9001:2008 για τις 

υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει η ανάδοχος εταιρεία, πρωτότυπο ή 

επικυρωµένο αντίγραφο και µεταφρασµένο στην Ελληνική ή ισοδύναµο 

πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας. 

2. Ειδική άδεια λειτουργίας επιχείρησης σε ισχύ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

του νόµου. 
 

       Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης  

 
 
 
         Οικονοµάκης Φανούρης  

 
 
 
 
 
 



 

     
       

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της Προµήθειας 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος για τη 

διαχείριση των επικίνδυνων υγειονοµικών αποβλήτων που απορρέουν από το ∆ηµοτικό 

Ιατρείο, το Κέντρο Κοινότητας, το Κέντρο Αστέγων και τις νοσηλευτικές δοµές των 

Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (στο εξής 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) και του ∆ηµοτικού ιατρείου του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις – Αποφάσεις 

 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από: 

Α. Τις διατάξεις: 

i. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθµιση του 

θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον 

εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - 

Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

ii. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

iii. Τις διατάξεις των παρ. 4 & 9 του άρθρ. 209 του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν. 

iv. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω & Πλ. Καλλεργών  
Τ.Κ: 712 02 
Πληροφορίες: Χατζάκη Εύη 
Τηλ.: 2813 409113 
Fax:  2813 409235 
E-mail : xatzaki-e@heraklion.gr 

 

Ηράκλειο,  20.06.2019  
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Υπηρεσία αποθήκευσης, 
µεταφοράς και διαχείρισης µολυσµατικών 
ιατρικών αποβλήτων» 
Κ.Α. 15-6277.001 
Προϋπολογισµός: 7.440,00 €   
  

 



 

v. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. οικ.146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/08.05.2012) «Μέτρα 

και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων». 

 

B. Τις αποφάσεις: 

i. Την υπ’ αριθµ. 31727/23.03.2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού 

αντιδηµάρχων του ∆. Ηρακλείου. 

ii. Τις υπ’ αριθµ. 17011/21-2-2019 και 58120/01-06-2016 αποφάσεις ∆ηµάρχου 

περί εκχώρησης αρµοδιότητας υπογραφής α) ∆ιακηρύξεων για προµήθειες και 

εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων 

των διακηρύξεων αυτών και των δηµοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος δ) Συµβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών ∆ελτίων ζ) 

όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούµενων ή επόµενων των παραπάνω. 

iii. Την υπ’ αριθµ. 67703/10.08.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί εξουσιοδότηση για 

υποβολή τεκµηριωµένου αιτήµατος ∆ιατάκτη. 

iv. Την υπ’ αριθµ. 79277/20.09.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί παράτασης της 

θητείας των Αντιδηµάρχων. 

Γ. Τις ανάγκες του ∆ηµοτικού ιατρείου, του Κέντρου Αστέγων, του Κέντρου Κοινότητας 

και των δέκα (10) ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήµου 

Ηρακλείου 

 

Άρθρο 3ο 
Συµβατικά Στοιχεία 

 
Τα συµβατικά στοιχεία της παρούσας είναι τα κάτωθι: 

i. Προϋπολογισµός  

ii. Συγγραφή υποχρεώσεων 

iii. Τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

 
 Η εκτέλεση της περιγραφόµενης υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιµής, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή 

προσφορών.  

 Η κατακύρωση µε απόφαση ∆ηµάρχου θα γίνει σε αυτόν που προσέφερε τη 

χαµηλότερη τιµή και η προσφορά του είναι σύµφωνη µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής  

   Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους  

1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:  

 ∆εν έχουν συµµετάσχει σε εγκληµατική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε 

τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, σε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 



 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 

2008/841/∆ΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

,2003/568/∆ΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 

της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/∆ΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 

2011/36/ΕΕ, Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.  

  ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας.  

 Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής 

υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνούν 

µε αυτούς.  

 Είναι ενήµεροι φορολογικά και ασφαλιστικά. 

 Είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο σε σχετικό µε το αντικείµενο της 

προµήθειας κωδικό επαγγέλµατος. 

2) Πιστοποιητικό ποιότητας σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες 

που καλείται να προσφέρει η ανάδοχος εταιρεία, πρωτότυπο ή επικυρωµένο 

αντίγραφο και µεταφρασµένο στην Ελληνική ή ισοδύναµο πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας. 

3) Ειδική άδεια λειτουργίας επιχείρησης σε ισχύ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

του νόµου. 

 

∆ικαιολογητικά Ανάθεσης 

Ο προµηθευτής στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προµήθεια θα πρέπει να 

προσκοµίσει τα εξής δικαιολογητικά: 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου το οποίο θα έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της 

προσφοράς, όπου θα πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελµά του, 

το οποίο αν δε συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε 

αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

 Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.  

 

Άρθρο 5ο 

Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

 

 Η υποχρέωση για την πλήρη συµµόρφωση όλων των εµπλεκοµένων µε τις 

προσταγές της νοµοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων υγειονοµικών αποβλήτων 

που απορρέουν από το ∆ηµοτικό Ιατρείο, το Κέντρο Κοινότητας, το Κέντρο Αστέγων και 

τις νοσηλευτικές δοµές των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. αλλά και η ανάγκη για την προστασία 

του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, οδήγησε το ∆ήµο Ηρακλείου στην 

εκπόνηση µελέτης για την ανάθεση σε εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων µολυσµατικών 

ιατρικών αποβλήτων την αποθήκευση, µεταφορά και διαχείριση του µολυσµατικού 

υλικού. 



 

 Τα επικίνδυνα ιατρικά – νοσηλευτικά µολυσµατικά απόβλητα (όπως βελόνες, 

σύριγγες, λεπίδες, σκαρφίδες κ.λπ.) που προκύπτουν από την περίθαλψη των 

οικονοµικά αδυνάτων συµπολιτών µας στο ∆ηµοτικό Ιατρείο, στο Κέντρο Κοινότητας, 

στο Κέντρο Αστέγων και τις νοσηλευτικές δοµές των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η., χρήζουν 

άµεσης συλλογής, αποστείρωσης και αποτέφρωσης. Η συλλογή των µολυσµατικών 

αποβλήτων θα γίνεται σε ειδικά κυτία συλλογής µολυσµατικού υλικού, τα οποία θα 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικούς θαλάµους κατάλληλους για τη συγκεκριµένη 

χρήση και από εκεί θα παραλαµβάνονται από κατάλληλα οχήµατα της αναδόχου 

εταιρείας για µεταφορά, επεξεργασία στην έδρα της αναδόχου εταιρίας και τελική 

διάθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, αφού έχουν απαλλαχθεί πλέον 

του µικροβιακού τους φορτίου. 

 Η υπηρεσία θα εκτελεστεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

 

Άρθρο 6ο 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει: 

i. Να παρέχει όλα τα αναλώσιµα υλικά (συσκευασίες) που απαιτούνται σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία για τη συλλογή, αποθήκευση και µεταφορά των 

µολυσµατικών αποβλήτων προς επεξεργασία και συγκεκριµένα: 

- Πιστοποιηµένα κατά ADR χαρτοκυτία τύπου “HOSPITAL BOX”. 

- Ειδικά πλαστικά ανθεκτικά κυτία απόρριψης αιχµηρών αποβλήτων 

χωρητικότητας 3lt. 

- Κατάλληλη εξωτερική επένδυση χαρτοκυτίων. 

ii. Να χορηγήσει µε χρησιδάνειο για όλο το διάστηµα της συµβάσεως δεκατρείς 

(13) ψυκτικούς θαλάµους προκειµένου να πραγµατοποιείται η προσωρινή 

αποθήκευση των αποβλήτων, κατάλληλους για τη συγκεκριµένη χρήση, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

iii. Αναλαµβάνει την υποχρέωση να επισκέπτεται τους χώρους των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. – 

Α.Π.Η. του ∆ήµου Ηρακλείου, του Κέντρου Κοινότητας, του Κέντρου Αστέγων 

καθώς και του ∆ηµοτικού Ιατρείου κατόπιν συνεννόησης µε τα κέντρα και το 

ιατρείο µία φορά το µήνα, εφόσον υπάρχουν προς παράδοση µολυσµατικά 

απόβλητα, προκειµένου να τα παραλαµβάνει. Στην περίπτωση που δεν 

υπάρχουν προς παράδοση µολυσµατικά απόβλητα, δε θα γίνεται διακοµιδή, δε 

θα εκδίδεται τιµολόγιο και συνεπώς δε θα υπάρχει απαίτηση προς πληρωµή. 

iv. Να διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, µέσα και εξοπλισµό, ώστε να 

διασφαλίζει τη µεταφορά των ΕΑΥΜ από τις εγκαταστάσεις των εν λόγω ∆οµών 

του ∆ήµου Ηρακλείου προς τις µονάδες διαχείρισης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

συµβατικής περιόδου και σε πλήρη συµφωνία µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

οικ.146163/2012 (ΦΕΚ1537/08.05.2012). Συγκεκριµένα, τα ΕΑΑΜ θα 

οδηγούνται είτε στις εγκαταστάσεις της Αναδόχου εταιρίας προς αποστείρωση, 

είτε στις εγκαταστάσεις άλλης αδειοδοτηµένης µονάδας επεξεργασίας, ενώ τα 

ΜΕΑ και ΑΕΑ θα οδηγούνται σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. 



 

v. Η παραλαβή και µεταφορά των κατάλληλα συσκευασµένων ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και 

ΑΕΑ που παράγονται στις προαναφερθείσες ∆οµές του ∆ήµου Ηρακλείου θα 

γίνεται µε προσωπικό, µέσα, έξοδα και ευθύνη της αναδόχου εταιρίας. 

vi. Η ανάδοχος εταιρία και µόνο αυτή είναι υπεύθυνη για τους κανόνες υγιεινής 

και ασφάλειας των εργαζοµένων που θα απασχολεί για το σκοπό αυτό. Οι οδηγοί 

της θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά επαγγελµατικής κατάρτισης κατά 

ADR. 

vii. Τα κατάλληλα συσκευασµένα ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ των ∆οµών του ∆ήµου 

Ηρακλείου θα καταµετρούνται και θα συµπληρώνονται σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα από την Κ.Υ.Α. οικ.146163/2012 (ΦΕΚ1537/08.05.2012) 

συνοδευτικά έγγραφα. 

viii. Η ανάδοχος εταιρία οφείλει να πληροί τις προβλεπόµενες από την Κ.Υ.Α. 

οικ.146163/2012 (ΦΕΚ1537/08.05.2012) διατάξεις για τη συλλογή, µεταφορά, 

επεξεργασία και τελική διάθεση των ΕΑΑΜ και για τη συλλογή και µεταφορά των 

ΜΕΑ και ΑΕΑ. 

ix. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις για τη 

µεταφορά ΕΑΥΜ µε πλωτά µέσα. 

x. Η ανάδοχος εταιρία κατά την εκτέλεση της σύµβασης οφείλει να τηρεί όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τους τοµείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου και έχουν θεσπιστεί από το ∆ίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Ειδικότερα 

υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής 

νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων και 

πρόληψης επαγγελµατικού κινδύνου, να τηρεί και να εφαρµόζει την ισχύουσα 

εργατική νοµοθεσία, σε ό,τι αφορά τις αµοιβές, τακτικές και έκτακτες, του εν 

λόγω προσωπικού, την κοινωνική του ασφάλιση και τις άλλες ανάλογης φύσης 

παροχές για τις οποίες είναι αποκλειστικά και µόνο αυτή υπεύθυνη και ουδέποτε 

δύναται να αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω παροχών στο απασχολούµενο 

προσωπικό της. Σε περίπτωση δε οιασδήποτε παράβασης της αναδόχου ο ∆ήµος 

δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη. 

xi. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να µεριµνά για την απολύµανση των ψυκτικών 

θαλάµων σε κάθε παραλαβή των µολυσµατικών αποβλήτων. 

xii. Η ανάδοχος εταιρία οφείλει να παρέχει ειδική εκπαίδευση, στο προσωπικό του 

∆ήµου που εµπλέκεται στην όλη διαδικασία συλλογής του µολυσµατικού υλικού, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

xiii. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει 

µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

xiv. Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η εκχώρηση της είσπραξης της αµοιβής του 

αναδόχου σε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα της επιλογής του, εφόσον τηρηθεί 

η σχετική νόµιµη διαδικασία. 

 

 



 

Άρθρο 7ο 

Σύµβαση 

 

Τα στοιχεία της σύµβασης που θα υπογραφεί είναι: 

Η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

και η προσφορά αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα 

καταρτίσει τη σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.  

Παράλληλα στη σύµβαση θα περιέχεται όρος για την εφαρµογή της εργατικής και 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 

εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα 

παραπάνω, η σύµβαση είναι άκυρη και ενδεχόµενη εντελµατοποίηση της απαίτησης 

του παρόχου δε θα ικανοποιείται. Όταν η αναθέτουσα αρχή ή η επιτροπή 

παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης διαπιστώσει παράβαση των ανωτέρω 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύµβασης, αυτή καταγγέλεται από την Υπηρεσία. 

Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά εξακολούθηση, η Υπηρεσία καταβάλει τις 

αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδει τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Καθ’ όλη 

τη διάρκεια της συµβάσεως ο πρώτος των συµβαλλοµένων θα πρέπει δια µέσω του 

προσωπικού του να συλλέγει και να συσκευάζει ως περιγράφεται παρακάτω τα ΕΑΥΜ 

και να τα αποθηκεύει προσωρινά σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. οικ.146163/2012 

(ΦΕΚ1537/08.05.2012). 

 

Άρθρο 8ο 

Χρόνος ισχύος της συµβάσεως 

 

Η έναρξη της σύµβασης µπορεί να ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης και σε 

κάθε περίπτωση µετά από υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής και για δώδεκα (12) 

µήνες, µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 9ο 

Τρόπος πληρωµής 

 

Οι τιµές του τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των εργασιών και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρησή τους. Η 

πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται ανά µήνα σε 

ευρώ µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, µετά 

από βεβαίωση αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Βεβαίωσης Καλής 

Εκτέλεσης Εργασιών. Προϋπόθεση εξόφλησης τιµολογίου είναι η εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Πριν από κάθε πληρωµή θα πρέπει να υποβάλλεται 

ασφαλιστική ενηµερότητα και φορολογική ενηµερότητα. Απαιτήσεις του Αναδόχου για 

οποιαδήποτε πληρωµή δε θα γίνονται άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των 

αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών. 

 



 

Άρθρο 10ο 

Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου 

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα 

του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση αρµόδιου 

αποφαινόµενου οργάνου σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των συµβατικών του 

υποχρεώσεων ή τη µη συµµόρφωση του µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που 

είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις. Όταν συντρέχουν οι ανωτέρω 

λόγοι η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει 

τις διατάξεις του αρθ.203 του Ν.4412/2016 και περιλαµβάνει συγκεκριµένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 

προθεσµία 15 ηµερών για τη συµµόρφωσή του. Αν η τασσόµενη προθεσµία που τέθηκε 

µε ειδική όχληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος 

µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας 

συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι 

λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η 

έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

     

       Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης  

 
 
 
           Οικονοµάκης Φανούρης  
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- ∆/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης  


