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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής και
αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων

στερέωσης και των λυμάτων εμφάνισης του
Ακτινολογικού Εργαστηρίου  της Αποκεντρωμένης Οργανική Μονάδας Καλαβρύτων

                                                                                         

ΣΧΕΤ: α. Π.Δ.118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, άρθρο 22
   β. Ν. 2286/1995 Προμήθειες του δημοσίου τομέα άρθρο 2, παρ. 13, εδαφ. V

Σύμφωνα με:
1. Την αριθμ. 15/19-01-2015 Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν Ανατολικής Αχαϊας περί έγκρισης διενέργειας
διαγωνισμού με τη διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση σε ιδιωτική
εταιρία απομάκρυνσης και επεξεργασίας των λυμάτων στερέωσης και εμφάνισης του ακτινολογικού
εργαστηρίου της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Καλαβρύτων. 
2. Την  με  αριθμ.  πρωτ.  186585/2661/13-6-2008  εγκύκλιο  με  θέμα  την  άδεια  διαχείρισης  υγρών
επικίνδυνων αποβλήτων  σε  περιπτώσεις  διάθεσης  τους,  μετά  από  επεξεργασία,  εντός  η  επί  του
εδάφους,  απαγορεύεται  βάσει  Νόμου  η  χρήση  στα  Νοσοκομεία  κάδων  απαργύρωσης  για  την
αποτροπή  μόλυνσης  των  υπόγειων  υδάτων.  Οι  κάδοι  απαργύρωσης  παρακρατάνε  μόνο  τον
άργυρο  και  όχι  τα  υπόλοιπα  τοξικά,  ενώ  με  την  επεξεργασία  των  υγρών  στους  χώρους  των
εγκαταστάσεων του ακτινολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου , ουδετεροποιούνται τα υγρά και
τα υπολείμματα αποστέλλονται για καταστροφή.

Παρακαλούμε να καταθέσετε κλειστή προσφορά έως και την Παρασκευή 01-02-2016 και ώρα
14:30μμ στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας  Αρχής (Οργανική Μονάδα Αιγίου, Άνω Βουλωμένο

Αιγίου, Τ.Κ25100) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Η αξιολόγηση των προσφορών θα
πραγματοποιηθεί στις 02-02-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

1. Υποχρεώσεις αναδόχου:

Η εταιρεία αναλαμβάνει να εγκαταστήσει δίκτυο και δεξαμενές για την συλλογή των υγρών λυμάτων
στο ακτινολογικό εργαστήριο σε σημείο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. Τα υγρά λύματα θα
απομακρύνονται αυτόματα από τα εμφανιστήρια, μέσα από ειδικές σωληνώσεις, έτσι ώστε κανένα
μέλος του Νοσοκομείου να μην έρχεται σε επαφή με τα λύματα και θα καταλήξουν στις δεξαμενές.
Κατά την συλλογή, τα υγρά λύματα θα μεταγγίζονται από τις δεξαμενές στο φορτηγό της εταιρίας το
οποίο θα είναι εφοδιασμένο με ειδικούς κάδους μεταφοράς επικίνδυνων λυμάτων σύμφωνα με τις
υποδείξεις του Υ.ΠΕ.ΚΑ.
Τα  υγρά  λύματα  θα  μεταφέρονται  στις  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας,  όπου  και  θα  γίνεται  η
επεξεργασία για την ανάκτηση του αργύρου. Τα υγρά λύματα που θα προκύπτουν έπειτα από αυτή

 



τη διαδικασία θα αποστέλλονται στην αρμόδια εταιρία προς καταστροφή. Η διαχείριση των υγρών
αποβλήτων θα γίνει κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 
Οι  υποψήφιοι  να  προσκομίσουν  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  (άδειες,  πιστοποιητικά),  που
απαιτούνται για την διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων.

2. Υποχρεώσεις Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο οφείλει να ελέγχει συχνά την πληρότητα της δεξαμενής, και να ενημερώνει την εταιρία
για την ημερομηνία της επόμενης απαιτούμενης συλλογής των υγρών από τις δεξαμενές ( με χρονικό
περιθώριο τριών ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης μέχρι την ημέρα της συλλογής). Σε αντίθετη
περίπτωση,  μη  νεοτέρας  ειδοποίησης,  η  συλλογή  λυμάτων  θα  γίνεται  από την  εταιρία μετά  την
πάροδο  τριάντα ημερών από την  τελευταία ημέρα συλλογής.  Κατά  την  συλλογή των  λυμάτων,
υπάλληλος του Νοσοκομείου μαζί  με τον τεχνικό της εταιρίας, θα ελέγχει  τον όγκο σε λίτρα των
λυμάτων  στην  δεξαμενή  από  υδρομετρητή  που  θα  έχει  τοποθετήσει  η  εταιρεία  καθώς  και  την
περιεκτικότητα τους σε άργυρο με την μέθοδο « Fixing Bath Test » η οποία μετρά την περιεκτικότητα σε
άργυρο ανά λίτρο υγρών.

3. Λοιποί Όροι

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει  με βάση την χαμηλότερη τιμή, ανά μονάδα παραγόμενων
υποπροϊόντων από την διαχείριση των αργυρούχων λυμάτων. Ως αμοιβή στην ανάδοχο εταιρεία
ορίζεται και η παρακράτηση του αργύρου.
Το διάστημα της προμήθειας θα είναι για ένα έτος (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για άλλους
τρεις (3) μήνες μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, και άρχεται με την ολοκλήρωση της
παρούσας  διαδικασίας  και  της  σύναψης  σύμβασης,  και  αφορά  την  Οργανική  Μονάδα
Καλαβρύτων.
Να κατατεθούν:1.Άδεια συλλογής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων για τους ΕΚΑ 09 01 04* & 09
01 01*, 2. άδεια Λειτουργίας της επιχείρισης 3. ΑΕΠΟ- Άδεια έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων
H παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας
απευθυνόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο.
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