
Επιτροπή σύνταξης και υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου

εταιρείας  παροχής  υπηρεσιών  διάθεσης  τοξικών  αποβλήτων  εκτός  από  ραδιενεργά

απόβλητα και μολυσμένο έδαφος.  

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 5416/14-04-2014 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικής Υπηρεσίας.  

 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τις παρατηρήσεις της εταιρείας Ansy

Α.Ε. στις προς δημόσια διαβούλευση αναρτημένες τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης των

τοξικών αποβλήτων του Νοσοκομείου, σας παραθέτουμε τα κάτωθι και παρακαλούμε για

τις δικές σας ενέργειες:

Σχετικά με την παρατήρηση:

 Α1, το κριτήριο κατακύρωσης για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, αφορά

στην Οικονομική Υπηρεσία.

 Α2,  το ποσό και  το ποσοστό της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής,  αφορά στην

Οικονομική Υπηρεσία.

 Α3, τα ζητούμενα πιστοποιητικά προβλέπονται στο Ν. 4042/2012 περί «Ποινικής

προστασίας  του  περιβάλλοντος  –  Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2008/99/ΕΚ  –

Πλαίσιο  παραγωγής  και  διαχείριση  αποβλήτων  –  Εναρμόνιση  με  την  οδηγία

2008/98/ΕΚ  –  Ρύθμιση  θεμάτων  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και

Κλιματικής Αλλαγής»   στην ΚΥΑ 16163/08-05-2012, περί «Μέτρων και όρων για τη

διαχείριση  αποβλήτων  υγειονομικών  μονάδων»  καθώς  και  στη  διευκρινιστική

αυτής εγκύκλιο με αρ. 29960/3800 15-06-2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΓ0-Κ75), στην ΚΥΑ  Η.Π.

24944/1159  30-06-2006  περί  «Έγκρισης  γενικών  τεχνικών  προδιαγραφών  για  τη

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων …….Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».

Σχετικά με την παρατήρηση:

 Β1, για την καλύτερη διενέργεια της διαδικασίας, κρίνεται σκόπιμη η αφαίρεση του

συνημμένου πίνακα ποσοτήτων ανά τμήμα (σελ. 5, 6 των τεχνικών προδιαγραφών).

 Β2, η παράγραφος 5 του παραρτήματος Β΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές Συμμετοχής)

αφαιρείται από τις τεχνικές προδιαγραφές για την απλούστευση της διαδικασίας

και την αποφυγή καθυστερήσεων και εμπλοκών.
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 Β3, η παράγραφος 8 τροποποιείται ως εξής:  «Η ανάδοχος εταιρεία θα έχει την πλήρη

ευθύνη της δευτερογενούς συσκευασίας φόρτωσης, της μεταφοράς και της τελικής διάθεσης

των  αποβλήτων  καθώς  και  των  υλικών  απορρύπανσης  που  χρησιμοποιεί.  Σε  αυτές  τις

διαδικασίες  δε  θα  συμμετέχει  προσωπικό  του  Νοσοκομείου  πέραν  της  εποπτικής

αρμοδιότητας.»

 Β4, η παράγραφος 9 τροποποιείται ως εξής:  «Η ανάδοχος εταιρεία θα ελέγχει όλα τα

απαραίτητα υλικά καθώς και τον εξοπλισμό συσκευασίας για την πρωτογενή και δευτερογενή

αποκομιδή των αποβλήτων, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.»

 Β5, η παράγραφος 11 τροποποιείται ως εξής:  «Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να παρέχει

γενικές και ειδικές οδηγίες καθώς και συστάσεις για την ορθή διαδικασία κατηγοριοποίησης,

συλλογής  και  προσωρινής  φύλαξης  των  αποβλήτων.  Επίσης  οφείλει  να  διαθέτει  ειδικές

δευτερεύουσες συσκευασίες (περιέκτες) πιστοποιημένες κατά UN, πέραν των προβλεπόμενων

από το Νοσοκομείο , εφόσον αυτό απαιτείται.»

 Β6, η παράγραφος 15 τροποποιείται ως εξής:  «Η πρόκληση βλάβης ή ρύπανσης κατά

την τελική αποκομιδή και φόρτωση από το χώρο προσωρινής φύλαξης του Νοσοκομείου,

αποκαθίσταται με χρήση προσωπικού και μέσων της ανάδοχης εταιρείας.»

 Β7, η παράγραφος 16 τροποποιείται ως εξής:  «Η τήρηση των όρων της δευτερογενούς

συσκευασίας και παράδοσης των αποβλήτων όπως και το πρακτικό ζύγισης και παράδοσης

αυτών,  επιβλέπονται  από  υπεύθυνο  προσωπικό  του  Νοσοκομείου  και  υπογράφονται  από

αυτό.»

 Β8,  η παράγραφος 17 δεν αφορά σε απαίτηση κατάθεσης  άδειας διασυνοριακής

μεταφοράς και ως εκ τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει, όπως αναφέρεται στους όρους

της διακήρυξης, να καταθέσει σε εύλογο χρονικό διάστημα πιστοποιητικά διάθεσης

των αποβλήτων.

 Β9, η παράγραφος 19 τροποποιείται ως εξής: «Να διαθέτει άδεια εισαγωγής αποβλήτων

στις χώρες διάθεσης και άδεια διασυνοριακής μεταφοράς τους, βάσει διατάξεων της Ελληνικής

νομοθεσίας και των διεθνών κανονισμών, εφόσον οι μεταφορές εκτελούνται εκτός συνόρων

χώρας.»

 Β10,  η  παράγραφος  20 τροποποιείται  ως  εξής:  «Η εταιρεία  διάθεσης  θα  δύναται  να

παρέχει  πιστοποίηση (ISO) της ικανότητας εξειδικευμένης οργάνωσης λειτουργίας  για  τη
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διαχείριση «αμιγώς τοξικών αποβλήτων» βάσει της ΚΥΑ  οικ. 146163 (ΦΕΚ 1537, Β΄/08-

05-2012) καθώς και να ορίσει υπεύθυνο επικοινωνίας με το Νοσοκομείο ο οποίος θα έχει την

κατάλληλη εμπειρία.»

 Β11, η παράγραφος 23 τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση εκτέλεσης διασυνοριακής

μεταφοράς  αποβλήτων  η  ανάδοχος  εταιρεία  υποχρεούται  να  διαθέτει  άδεια  αποθήκευσης

επικίνδυνων αποβλήτων. Η παράταση της αποθήκευσης των αποβλήτων πέραν του έτους από

την ημερομηνία παραλαβής τους από την ανάδοχο εταιρεία, αποτελεί παράβαση των όρων της

συμφωνίας, εκτός εάν έχει δοθεί έγκριση από επίσημο αρμόδιο κρατικό φορέα.»      
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