
Τεχνικές προδιαγραφές ΑΗΗΕ, Scrap, Pb 

Το Λαϊκό Νοσοκομείο θέτει σε Α΄ φάση δημόσιας διαβούλευσης τις τεχνικές προδιαγραφές για 
την ανάδειξη πιστοποιημένης- αδειοδοτημένης εταιρείας για την διάθεση:  

 1000 κιλών μη ραδιενεργού μολύβδου, 

 ετήσιας ποσότητας SCRAP,  

 ετήσιας ποσότητας αχρήστου Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 
νοσοκομείου  

με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά κιλό υλικού, προκειμένου να 
δοθεί η δυνατότητα υποβολής  παρατηρήσεων από τους ενδιαφερόμενους. 

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την ημερομηνία ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών 
στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου έως 25-04-2019 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. 

Οι παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα 
Γραμματείας του νοσοκομείου ή να σταλούν μέσω τηλεομοιοτυπίας στο 213-2061638. 

Η υποβολή των προαναφερθέντων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δεσμεύσει 
καθ’οιονδήποτε τρόπο καμία από τις δύο πλευρές.  

 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 1000 ΚΙΛΩΝ ΜΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 

Το νοσοκομείο πρόκειται να διαθέσει μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 1000 
περίπου κιλά μολύβδου προερχομένου από το τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής.  

Ο μόλυβδος προέρχεται από τη θωράκιση ραδιοϊσοτόπων και δεν περιέχει ραδιενεργές 
ποσότητες σύμφωνα με δήλωση του υπεύθυνου ακτινοφυσικού του τμήματος της Πυρηνικής 
Ιατρικής κ. Μπράμη Γεωργίου. 

Για την ασφαλή μεταφορά του μολύβδου το κέλυφος είναι άδειο και δεν περιλαμβάνει τα 
ραδιοϊσότοπα. Στις ποσότητες του μολύβδου μπορούν μα συμπεριλαμβάνονται και ποδιές 
ακτινοπροστασίας από τα απεικονιστικά τμήματα του νοσοκομείου. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Παραλαβή  
Η παραλαβή και φόρτωση θα γίνεται από προσωπικό του αναδόχου υπό την επίβλεψη 
εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Νοσοκομείου.  
Η παραλαβή των υλικών προς επεξεργασία θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. 
Έξοδα ζυγίσεως και συσκευασίας βαραίνουν τον ανάδοχο.  
Μεταφορά  
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά του μη ραδιενεργού μολύβδου στην 
εγκατάσταση επεξεργασίας. 
Κάθε ποσότητα που θα παραλαμβάνει ο ανάδοχος θα συνοδεύεται από Δελτίο Παραλαβής του 
αναδόχου, όπου θα αναγράφονται τα τεμάχια ή το βάρος των υλικών.  
Η επιτροπή (ή μέλος της επιτροπής) του Νοσοκομείου θα είναι παρούσα σε κάθε μέτρηση 
τεμαχίων ή ζύγιση βάρους.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει μη ραδιενεργό μόλυβδο, σε οποιαδήποτε ποσότητα.  



Τεχνικές προδιαγραφές ΑΗΗΕ, Scrap, Pb 

Ο χρόνος παραλαβής για οποιοδήποτε υλικό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 εργάσιμες ημέρες 
εκτός και εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία.  
Αποθήκευση  
Κάθε ποσότητα μη ραδιενεργού μολύβδου που θα παραλαμβάνει ο ανάδοχος θα πρέπει να 
φυλάσσεται κατά την επεξεργασία του μέχρι και την ανακύκλωσή του σε χώρο, ο οποίος να 
κλειδώνει και να καλύπτεται από μέτρα ασφαλείας (σύστημα παρακολούθησης - κάμερες, 
σύστημα συναγερμού). 
Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα ελέγχου των εγκαταστάσεων του αναδόχου, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.  
Επεξεργασία  
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το προσωπικό που χρησιμοποιεί κατά την διαδικασία 
διαχείρισης του μη ραδιενεργού μολύβδου προς ανακύκλωση.  
Έλεγχος  
Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα  παρουσίας εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του ή επιτροπής για τον 
έλεγχο των εγκαταστάσεων και τις ακολουθούμενες διαδικασίας με ή χωρίς προειδοποίηση, καθ' 
όλη τη διάρκεια επεξεργασίας του μη ραδιενεργού μολύβδου. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις παραπάνω υποχρεώσεις το Νοσοκομείο διατηρεί 
το δικαίωμα να ζητήσει την χωρίς χρέωση επιστροφή του μη ραδιενεργού μολύβδου στο 
Νοσοκομείο.  
 
 
Ανακύκλωση  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη να οδηγήσει τα υλικά προς 
ανακύκλωση, είτε εντός της εγκατάστασης (εάν είναι αδειοδοτημένη) είτε προς άλλες 
εγκεκριμένες εταιρείες ανακύκλωσης.  
Το Νοσοκομείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον ανάδοχο να του παρέχει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες, για το που καταλήγουν τα υλικά μετά την καταστροφή τους.  
 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ 
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

1. Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων για τον Νομό 
Αττικής. Η άδεια θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων ΕΚΑ 20 01 40 για παλαιά μέταλλα ή μόλυβδο 

2. Άδεια Λειτουργίας της εγκατάστασης Καταστροφής και Ανακύκλωσης. 
3. Απόφαση Έγκρισής Περιβαλλοντικών Όρων της εγκατάστασης καταστροφής και 

ανακύκλωσης για τον κωδικό ΕΚΑ 20 01 40 για παλαιά μέταλλα ή μόλυβδο 
4. Καταχώρηση στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ 
5. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, με πεδίο εφαρμογής: την ανάκτηση μετάλλων. 
6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο αρμόδιο τμήμα του νοσοκομείου πιστοποιητικό 

για την περαιτέρω διαχείριση του μολύβδου προκειμένου να συμπεριληφθεί στην Ετήσια 
Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων που υποβάλλει το νοσοκομείο στις αρμόδιες  υπηρεσίες 
του ΥΠΑΠΕΝ. 



Τεχνικές προδιαγραφές ΑΗΗΕ, Scrap, Pb 

Το κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου για την απομάκρυνση του χρησιμοποιημένου, μη 
ραδιενεργού μολύβδου και των ποδιών ακτινοπροστασίας, θα είναι η υψηλότερη προσφερόμενη 
τιμή ανά κιλό. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΗΗΕ). 

 
Το ΓΝΑ «Λαϊκό» δεν πραγματοποιεί το ίδιο την απομάκρυνση των Αποβλήτων ΑΗΗΕ καθώς την 
όποια προεργασία για την ασφαλή καταστροφή αυτών, όπως, για παράδειγμα, την αλλοίωσή 
τους ή την ανωνυμοποίησή προσωπικών δεδομένων από μνήμες και σκληρούς δίσκους που αυτά 
εμπεριέχονται στα ΑΗΗΕ. Για το λόγο αυτό το Νοσοκομείο αναθέτει την ασφαλή παραλαβή, 
καταστροφή, ανακύκλωση και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των Υλικών αυτών σε 
αδειοδοτημένο ανάδοχο φορέα διαχείρισης ως εκτελούντα την εν λόγω επεξεργασία για 
λογαριασμό του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, 
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης (ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας) των ΑΗΗΕ ή/και 
των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των συναρμολογημένων μερών αυτών 
(συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων), θα εντάσσονται σε σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα, να 
επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103  - «Κανονισμός 
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.  
Ο ανάδοχος πρέπει να είναι εγκεκριμένος φορέας για τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην 
Ελλάδα και να στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, καθώς και 
στην αρχή της «διευρυμένης ευθύνης παραγωγού αποβλήτων» για επανόρθωση της 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες του ανάδοχου να αποσκοπούν  στην 
απομάκρυνση των επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών που περιέχουν τα ΑΗΗΕ και την 
επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών τους ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων.   
Ο κύριος στόχους της αναδόχου εταιρείας να είναι η εξυπηρέτηση των νομικών υποχρεώσεων 
του ΓΝΑ «Λαϊκού» ως παραγωγού ΑΗΗΕ, αλλά και η συμβολή στην επίτευξη εθνικών στόχων 
διαχείρισης ΑΗΗΕ (ποσοτικών και ποιοτικών) όπως καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και κείμενη 
νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνεργάζεται με δίκτυο εταιρειών διαχείρισης ΑΗΗΕ 
για όλα τα στάδια έτσι ώστε να επιτελούνται οι παραπάνω στόχοι. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Παραλαβή  
Η παραλαβή και φόρτωση θα γίνεται από προσωπικό του αναδόχου υπό την επίβλεψη 
εξουσιοδοτημένης Επιτροπής του Νοσοκομείου.  
Η παραλαβή των υλικών προς επεξεργασία θα γίνεται από όλες τις τοποθεσίες - εγκαταστάσεις 
του Νοσοκομείου. Έξοδα ζυγίσεως και συσκευασίας βαραίνουν τον ανάδοχο.  
Μεταφορά  



Τεχνικές προδιαγραφές ΑΗΗΕ, Scrap, Pb 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά του ΑΗΗΕ στην εγκατάσταση 
επεξεργασίας. 
Κάθε ποσότητα που θα παραλαμβάνει ο ανάδοχος θα συνοδεύεται από Δελτίο Παραλαβής του 
αναδόχου, όπου θα αναγράφονται τα τεμάχια ή το βάρος των υλικών.  
Η επιτροπή (ή μέλος της επιτροπής) του Νοσοκομείου θα είναι παρούσα σε κάθε μέτρηση 
τεμαχίων ή ζύγιση βάρους.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει ΑΗΗΕ, σε οποιαδήποτε ποσότητα.  
Ο χρόνος παραλαβής για οποιοδήποτε υλικό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 εργάσιμες ημέρες 
εκτός και εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία.  
Αποθήκευση  
Κάθε ποσότητα ΑΗΗΕ που θα παραλαμβάνει ο ανάδοχος θα πρέπει να φυλάσσεται κατά την 
επεξεργασία του μέχρι και την ανακύκλωσή του (ή την καταστροφή των προσωπικών δεδομένων 
σε περίπτωση που περιέχονται προσωπικά δεδομένα) σε χώρο, ο οποίος να κλειδώνει και να 
καλύπτεται από μέτρα ασφαλείας (σύστημα παρακολούθησης - κάμερες, σύστημα συναγερμού). 
Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αιφνιδίου ελέγχου των εγκαταστάσεων του αναδόχου, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.  
Επεξεργασία  
Σε όλα τα υλικά πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία 

 Διαλογή των υλικών 

 Καταστροφή των προσωπικών δεδομένων 

 Ανακύκλωση 

 Επαναχρησιμοποίηση 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το προσωπικό που χρησιμοποιεί κατά την διαδικασία 
καταστροφής. Σε περίπτωση που διαχειρίζονται ΑΗΗΕ που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η 
καταστροφή των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σε διάφορα επίπεδα ασφαλείας, ανάλογα 
με την φύση του υλικού και σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο DIN66399. Το Νοσοκομείο διατηρεί 
το δικαίωμα ελέγχου του αποτελέσματος. 
Έλεγχος  
Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα  παρουσίας εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του ή επιτροπής για τον 
έλεγχο των εγκαταστάσεων και τις ακολουθούμενες διαδικασίας με ή χωρίς προειδοποίηση, καθ' 
όλη τη διάρκεια επεξεργασίας του ΑΗΗΕ. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις παραπάνω υποχρεώσεις το Νοσοκομείο διατηρεί 
το δικαίωμα να ζητήσει την χωρίς χρέωση επιστροφή του ΑΗΗΕ στο Νοσοκομείο.  
Ανακύκλωση  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη να οδηγήσει τα υλικά προς 
ανακύκλωση, είτε εντός της εγκατάστασης (εάν είναι αδειοδοτημένη) ή προς άλλες εγκεκριμένες 
εταιρείες ανακύκλωσης.  
Το Νοσοκομείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον ανάδοχο να του παρέχει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες, για το που καταλήγουν τα υλικά μετά την καταστροφή τους.  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΗΗΕ 
Οι υποψήφιοι απαιτείται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :  
1.  Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για τον νομό Αττικής που 
θα περιλαμβάνει τους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ):  

 20 01 36 Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνου που 
αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35, 

 20 01 40 Μέταλλα 
2. Άδεια Λειτουργίας της εγκατάστασης καταστροφής και ανακύκλωσης. 
3. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών (ΑΕΠΟ) της εγκατάστασης καταστροφής και 
ανακύκλωσης για τους κωδικούς ΕΚΑ: 



Τεχνικές προδιαγραφές ΑΗΗΕ, Scrap, Pb 

 20 01 40 Μέταλλα εξοπλισμός, εκτός εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 23 και   
20 01 35, και  

 20 01 40 για παλαιά μέταλλα.  
4. Καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του Υπουργείου Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.) 
σύμφωνα με την 2992 ΦΕΚ  Β΄/ 1-1-2017 /2016, ΚΥΑ για την Οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ. 
5. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΑΗΗΕ, πρέπει να αναγνωρίζει σε ποια από αυτά 
περιέχονται προσωπικά δεδομένα (π.χ. σκληροί δίσκοι σε υπολογιστές, στοιχεία ασθενών σε 
ιατρικά μηχανήματα, επιστημονικά όργανα µε κάθε τύπου ηλεκτρονική μνήμη ή άλλο τρόπο 
τήρησης προσωπικών δεδομένων κ.α.), τα οποία και θα οδηγήσει προς εμπιστευτική καταστροφή 
πριν την ανακύκλωσή τους επαναχρησιμοποίηση τους.   
6. Στην περίπτωση που τα απόβλητα ΑΗΗΕ είναι Ηλεκτρονικά Μέσα Αποθήκευσης & Ιατρικά 
Μηχανήματα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ασθενών, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
καταστροφής, ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει και να στείλει στο Νοσοκομείο το 
“Πρωτόκολλο/ Πιστοποιητικό Καταστροφής Προσωπικών Δεδομένων” σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα που υπάρχει στην Οδηγία 1/2005 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού 
Χαρακτήρα.  
7. Στην περίπτωση που τα απόβλητα ΑΗΗΕ είναι Ηλεκτρονικά Μέσα Αποθήκευσης & Ιατρικά 
Μηχανήματα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ασθενών, το Νοσοκομείο δύναται να ζητήσει 
τουλάχιστον μία μέρα πριν την διαδικασία καταστροφής την δυνατότητα βιντεοσκόπησης της 
διαδικασίας καταστροφής των υλικών και εγγραφής της σε DVD. 
7. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε το αντίτιμο της αξίας του υλικού που του απομένει μετά την 
πλήρη καταστροφή και απαλοιφή των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, που υπάρχουν στα 
στερεά απόβλητα που έχει παραλάβει προς επεξεργασία.  
8. Ο ανάδοχος να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών στο οποίο καταγράφονται όλες 
οι επιχειρήσεις που έχουν συμβληθεί με εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο οι διακινητές (διανομείς) υποχρεούνται:  
α) να διακινούν στην αγορά μόνο τα είδη ΗΗΕ που είναι ενταγμένα σε εγκεκριμένο Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης  
β) να προμηθεύονται τα είδη ΗΗΕ από παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, 
(σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 & 17 της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103). 
 
9. Ο ανάδοχος θα καταθέσει στο αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου πιστοποιητικό για την 
περαιτέρω διαχείριση του ΑΗΗΕ, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην Ετήσια Έκθεση 
Παραγωγού Αποβλήτων που υποβάλει το Νοσοκομείο στις αρμόδιες υπηρεσίες του (ΥΠ.ΕΝ.).  
5. Σε περίπτωση που τα απόβλητα ΑΗΗΕ είναι Ηλεκτρονικά Μέσα Αποθήκευσης & Ιατρικά 
Μηχανήματα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ασθενών, θα πρέπει να κατατίθεται επιπλέον 
πιστοποιητικό ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής Εμπιστευτικής Καταστροφής Προσωπικών 
Δεδομένων, Ανακύκλωσης ΑΗΗΕ, Ανάκτηση Μετάλλων. 
 
Διάρκεια 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 1 έτος με δυνατότητα μονομερούς επέκτασης από το 
νοσοκομείο για 1 επιπλέον έτος.  
Προσφορές 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι....: 
-Εξαγορά Αποβλήτων ΑΗΗΕ με την υψηλότερη τιμή / tn 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) 



Τεχνικές προδιαγραφές ΑΗΗΕ, Scrap, Pb 

 
Το νοσοκομείο πρόκειται να διαθέσει μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ποσότητα 
παλαιών μετάλλων προερχομένων από διάφορα τμήματα του νοσοκομείου.  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Παραλαβή  
Η παραλαβή και φόρτωση θα γίνεται από προσωπικό του αναδόχου υπό την επίβλεψη 
εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Νοσοκομείου.  
Η παραλαβή των υλικών προς επεξεργασία θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. 
Έξοδα ζυγίσεως και συσκευασίας βαραίνουν τον ανάδοχο.  
Μεταφορά  
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά των παλαιών μετάλλων στην 
εγκατάσταση επεξεργασίας. 
Κάθε ποσότητα που θα παραλαμβάνει ο ανάδοχος θα συνοδεύεται από Δελτίο Παραλαβής του 
αναδόχου, όπου θα αναγράφονται τα τεμάχια ή το βάρος των υλικών.  
Η επιτροπή του Νοσοκομείου (ή μέλος της επιτροπής) θα είναι παρούσα σε κάθε μέτρηση 
τεμαχίων ή ζύγιση βάρους.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει παλαιά μέταλλα, σε οποιαδήποτε ποσότητα.  
Ο χρόνος παραλαβής για οποιοδήποτε υλικό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 εργάσιμες ημέρες 
εκτός και εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία.  
Αποθήκευση  
Κάθε ποσότητα παλαιών μετάλλων που θα παραλαμβάνει ο ανάδοχος θα πρέπει να φυλάσσεται 
κατά την επεξεργασία του μέχρι και την ανακύκλωσή του σε χώρο, ο οποίος να κλειδώνει και να 
καλύπτεται από μέτρα ασφαλείας (σύστημα παρακολούθησης - κάμερες, σύστημα συναγερμού). 
Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα ελέγχου των εγκαταστάσεων του αναδόχου, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.  
Επεξεργασία  
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το προσωπικό που χρησιμοποιεί κατά την διαδικασία 
διαχείρισης παλαιών μετάλλων προς ανακύκλωση.  
Έλεγχος  
Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα  παρουσίας εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του ή επιτροπής για τον 
έλεγχο των εγκαταστάσεων και τις ακολουθούμενες διαδικασίας με ή χωρίς προειδοποίηση, καθ' 
όλη τη διάρκεια επεξεργασίας του μη ραδιενεργού μολύβδου. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις παραπάνω υποχρεώσεις το Νοσοκομείο διατηρεί 
το δικαίωμα να ζητήσει την χωρίς χρέωση επιστροφή των παλαιών μετάλλων στο Νοσοκομείο.  
Ανακύκλωση  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη να οδηγήσει τα υλικά προς 
ανακύκλωση, είτε εντός της εγκατάστασης (εάν είναι αδειοδοτημένη) ή προς άλλες εγκεκριμένες 
εταιρείες ανακύκλωσης.  
Το Νοσοκομείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον ανάδοχο να του παρέχει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες, για το που καταλήγουν τα υλικά μετά την καταστροφή τους.  
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 



Τεχνικές προδιαγραφές ΑΗΗΕ, Scrap, Pb 

1. Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων για τον Νομό 
Αττικής. Η άδεια θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων ΕΚΑ 20 01 40 για παλαιά μέταλλα (scrap). 

2. Άδεια Λειτουργίας της εγκατάστασης Καταστροφής και Ανακύκλωσης. 
3. Απόφαση Έγκρισής Περιβαλλοντικών Όρων της εγκατάστασης καταστροφής και 

ανακύκλωσης για τον κωδικό ΕΚΑ 20 01 40 για παλαιά μέταλλα (scrap) 
4. Καταχώρηση στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ 
5. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, με πεδίο εφαρμογής: την ανάκτηση μετάλλων (scrap). 
6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο αρμόδιο τμήμα του νοσοκομείου πιστοποιητικό 

για την περαιτέρω διαχείριση του scrap προκειμένου να συμπεριληφθεί στην Ετήσια 
Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων που υποβάλλει το νοσοκομείο στις αρμόδιες  υπηρεσίες 
του ΥΠΑΠΕΝ. 

Το κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου για την απομάκρυνση των παλαιών μετάλλων (scrap) 
θα είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά κιλό.» 

 
 

 
 
 
 


