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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Γεωργίου Δαμάσκου 1, Ολυμπιακό Χωριό, 
Αχαρνές, τκ 13677 
 

  Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ  

                             AΔΑΜ: 23PROC012002838 

  Ολυμπιακό Χωριό, 18-01-2023 

  Αρ.Πρωτ.: 433 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Θέμα :  ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ & ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Α ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
                            
 
 Προϋπολογισμός 6.452 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Στην έδρα της Εταιρείας (Γεωργίου 

Δαμασκού 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Χωριού, Τ.Κ. 13677) – Γραφείο 

Προμηθειών 

25 -01-2023 Πέμπτη 12:00 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Υπογραφή σύμβασης  με την αδειοδοτούμενη εταιρεία συλλογής - μεταφοράς αποτέφρωσης 

επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων και από την Π.Ο.Χ και από το ΚΥΑΑ Κερατέας. 

Ο εν δυνάμει ανάδοχος του έργου , θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, το 

εξειδικευμένο προσωπικό και τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες, ώστε να εξασφαλίζει την αποκομιδή 

των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής 

περιόδου. 

Αντικείμενο της παρούσης αφορά την παράδοση και εκ μέρους του Αναδόχου παραλαβή, μεταφορά 

και αποτέφρωση των παραγομένων στις  Εγκαταστάσεις της Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ): 

• Πολυκλινική Ολυμπιακού χωριού  

• Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας «Κ. Πρίφτης»  
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των ΕΑΥΜ, ήτοι των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), των Μικτών 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των Άλλων Επικίνδυνων Απόβλητων (ΑΕΑ), σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας, που παράγονται στις εγκαταστάσεις της:  

 

Ο εν δυνάμει ανάδοχος του έργου, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του βάσει του προγράμματος 

αποκομιδής των ΕΑΥΜ που θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

Η σύνταξη του προγράμματος θα γίνει κατόπιν συνεννόησης των αντισυμβαλλομένων, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τροποποίηση του προγράμματος είναι δυνατή μόνον κατόπιν 

συνεννόησης των συμβαλλομένων.   

Δεδομένου ότι η προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ δεν δύναται να υπερβαίνει το οριζόμενο από το 

νόμο χρονικό διάστημα, η συχνότητα συλλογής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτόν καθώς και με τις 

εκάστοτε ανάγκες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι :  

Η παράδοση των ΕΑΥΜ από την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού θα πραγματοποιείται 

εβδομαδιαίως. Ενώ η παράδοση των ΕΑΥΜ από το Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας «Κ. Πρίφτης» θα 

πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας του υπευθύνου της μονάδας και θα παραλαμβάνονται εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση.  

Η αποκομιδή των ΕΑΥΜ, σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από 08.00 έως 15.00.  

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δικά της μέσα και προσωπικό θα συλλέγει και θα συσκευάζει τα ΕΑΥΜ, τα οποία 

παράγει και θα τα αποθηκεύει προσωρινά σε συγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης.  

Ο Ανάδοχος, θα διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, το εξειδικευμένο προσωπικό και τις 

απαιτούμενες διοικητικές άδειες, ώστε να εξασφαλίζει την αποκομιδή των Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου.  

Η μεταφορά των ΕΑΥΜ από τον Ανάδοχο θα γίνεται με τα ειδικά οχήματα ψυγεία, τα οποία διαθέτει 

και τα οποία τηρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την παραλαβή των ΕΑΥΜ, να διαθέτει όλα τα οριζόμενα στην σχετική 

νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία θα υπογράφονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους των 

συμβαλλομένων.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να παρέχει ομαλά και 

χωρίς καθυστερήσεις τις υπηρεσίες του στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το σύνολο των αποκομισθέντων αποβλήτων σε μονάδα 

αποτέφρωσης αδειοδοτούμενη. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβεί την υποχρέωση 

του αυτή, και λόγω της παράβασής του αυτής επιβληθούν πρόστιμα ή άλλες ποινές στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

ρητώς συμφωνείται ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή τους θα είναι ο Ανάδοχος.  



 

 
 

 
3από3 

 

 

Κατά τη μεταφορά τους εκτός της Υγειονομικής Μονάδας τα ΕΑΥΜ πρέπει να συνοδεύονται από 

έγγραφο έντυπο αναγνώρισης, δεόντως υπογεγραμμένο από τους Συμβαλλομένους, κατά τα 

οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία. 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΜΥ Α.Ε. 

 

ΜΑΡΙΑ   ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 


