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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ’ αριθμ. 13/2021 Διακήρυξη Συνοπτικού  

διαγωνισμού για  την ανάδειξη αναδόχου για τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων του Γ.Ν. 

Γρεβενών» .   

             

1. Στο άρθρο 15 της διακήρυξης, σελίδα 12 στην υποσημείωση 6, αναφέρετε ότι: 

 «Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να 

υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ. Πιο συγκεκριμένα:  το (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και από τον Διευθύνων Σύμβουλο καθώς και από όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.». 

 

Σας διευκρινίζουμε ότι το ΤΕΥΔ δύναται να υπογραφεί με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α 

του Ν.4412/2016. 

 

2. Στο Μέρος Β΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στην παράγραφο 5.2 της διακήρυξης 

στην σελίδα 27 αναφέρετε ότι: 

 «Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) στη σταθερή μονάδα αμιγώς μολυσματικά απόβλητα 

(Προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ: 18.01.04, 18.02.03), θα τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς 

κίτρινου χρώματος, εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα 

αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ» καθώς και η ονομασία του φυσικού ή 

νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της ΥΜ και η ημερομηνία επεξεργασίας. Τα 

«Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ» οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό 

όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα». 

Ελληνική   
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   : 05/08/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.    : 8164



 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.οικ. 62952/5384 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) ΚΥΑ «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015», 

άρθρο 3 παρ. ιστ αναφέρετε ότι : Στην παράγραφο Β.4.3.3 του Παραρτήματος Ι, οι 

αναφερόμενοι «προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ: 18 01 04, 18 02 03» αντικαθίστανται από: 

«προτεινόμενος κωδικός ΕΚΑ: 19 02 03» 

 

Σας διευκρινίζουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απόβλητα αυτά προκύπτουν μετά από 

επεξεργασία των ΕΑΑΜ, Κωδικός ΕΚΑ για τα αποστειρωμένα απόβλητα είναι ο 19 02 03. 

 

 Η Διοικήτρια του  

   Γ.Ν.Γρεβενών 

         κ.α.α. 
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