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                                                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                                                 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διευκρινίσεις επί των όρων της υπ’ αρ. 006/2022 διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)» με CPV 

90524400-0, ετήσιας προϋπολογιστικής δαπάνης 515.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% και για την «Αποκομιδή, μεταφορά 

και διάθεση Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)» με CPV 

90520000-8,  ετήσιας προϋπολογιστικής δαπάνης 160.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, προς κάλυψη των αναγκών του 

Νοσοκομείου, για δύο (2) έτη, συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 1.350.000 € με Φ.Π.Α. 24% για δύο (2) έτη 

(αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160094). 

 

 Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν για την υπ’ αρ. 006/2022 διακήρυξη του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, 

σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Α. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού της αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των αμαγαλμάτων και 

μικροποσοτήτων υδραργύρου από κατεστραμμένα θερμόμετρα και πιεσόμετρα (ενδεικτικοί κωδικοί ΕΚΑ 18 01 10*, 

06 04 04*) από τη διαχείριση των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΑ), καθώς η ετήσια ποσότητα των εν λόγω 

αποβλήτων του Νοσοκομείου είναι πολύ μικρή και η διαχείρισή τους έως τώρα συμπεριλαμβανόταν στην κατηγορία 

(ΑΕΑ). Προκειμένου να διευκολύνουμε την κατάθεση των προσφορών, σας γνωρίζουμε ότι η ετήσια ποσότητα δεν 

ξεπερνάει τα είκοσι (20) κιλά. 

Β. Η σύμβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.3.  της διακήρυξης υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :  

ΤΜΗΜΑ 1 : «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)», 

προϋπολογιστικής δαπάνης για δύο (2) έτη 1.030.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. 

ΤΜΗΜΑ 2 : «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)», προϋπολογιστικής δαπάνης 

για δύο (2) έτη 120.000,00€  με Φ.Π.Α. 24%. 

ΤΜΗΜΑ 3 : «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)», προϋπολογιστικής δαπάνης 

για δύο (2) έτη 200.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. 

mailto:pr@papageorgiou-hospital.gr


Σε περίπτωση τμηματικής προσφοράς, θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της προ ΦΠΑ 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του τμήματος και ως εκ τούτου η πρώτη παράγραφος του στοιχείου 2.2.2.1. της διακήρυξης 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί του προ ΦΠΑ 

συνολικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού, ήτοι εκ ποσού 21.774,00 €.  

Σε περίπτωση τμηματικής προσφοράς η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι ύψους 2% επί της προ ΦΠΑ 
προϋπολογιστικής δαπάνης του τμήματος, ήτοι: 

ΤΜΗΜΑ 1 : «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)», 

εγγυητική συμμετοχής ύψους 16.613,00 €. 

ΤΜΗΜΑ 2 : «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)», εγγυητική συμμετοχής 

ύψους 1.935,00 €. 

ΤΜΗΜΑ 3 : «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)», εγγυητική συμμετοχής 

ύψους 3.226,00 €. 

 

Γ. Αναφορικά με ερώτημα για το απαιτούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πρέπει να διαθέτει σε ισχύ ο 

συμμετέχοντας οικονομικός φορέας,  ισχύει το αιτούμενο από τις τεχνικές προδιαγραφές και των τριών τμημάτων της 

σύμβασης (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ), ήτοι «1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 1 

γ.2 του ν.4042/2012 κατά περίπτωση», το οποίο αναφέρει : «για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α2 

κατηγορία σύμφωνα με την κ.υ.α. 15393/ 2332/5.8.2002, …………. για τη συλλογή και μεταφορά: 0,5 εκ. ευρώ 

ετησίως…». Ως εκ τούτου όλα τα σημεία της διακήρυξης που αναφέρουν ως υποχρέωση του αναδόχου «ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο σε ισχύ  γενικής αστικής ευθύνης εντός της ΥΜ ύψους τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου ευρώ», αντικαθίσταται 

με τον όρο «ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ  γενικής αστικής ευθύνης εντός της ΥΜ ύψους τουλάχιστον 0,5 

εκατομμυρίου ευρώ». 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ 
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