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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
ΤΟΥ ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

 

Έχοντας υ̟’ όψιν: 
1. Τον Ν.∆.2362/95 ∆ηµόσιου Λογιστικού 
2. Τον Ν. 2286/95 Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα  
3. Τον Ν. 2955/01 Προµήθειες Νοσοκοµείων 
4. Τον Ν.2889/01 Περιφερειακή Συγκρότηση του Ε.Σ.Υ. 
5. Τον Ν.3329/05 Εθνικό Σύστηµα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
6. Την υ̟’ αριθµ. 18 Α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, της α̟ό 

14/20-5-19 συνεδρίασής του 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε  
 

την Τρίτη 25-6-19 και ώρα 12.30 µ.µ. 
 
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσω̟α ̟ου ε̟ιθυµούν να συµµετάσχουν σε ανοικτή 
̟λειοδοτική δηµο̟ρασία, µε την κατάθεση κλειστής σφραγισµένης 
οικονοµικής ̟ροσφοράς, για την εκ̟οίηση ακατάλληλων ̟ρος χρήση 
µεταλλικών & λοι̟ών αντικειµένων, ̟ου βρίσκονται στο χώρο του ΤΟΛ και 
σε διάφορα σηµεία του ̟ροαυλίου του Νοσοκοµείου ̟ου θα τους 
υ̟οδειχθούν. 
 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ : ΣΚΡΑΠ  
MΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΚΙΛΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΜΕΤΑΛΛΑ, ΞΥΛΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΙ∆Η, 
ΟΠΩΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΑ.  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΡΤΩΣΕΙ (ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ) ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ (ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ) ΤΟ 
ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΛΟΓΗ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΞΕΝΕΣ 
ΥΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.  
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,10/kg.  
 
Κατό̟ιν αυτού καλούνται τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσω̟α ̟ου ε̟ιθυµούν να 
συµµετάσχουν στη δηµο̟ρασία, να υ̟οβάλουν στο Τµήµα Προµηθειών, 
καθηµερινά, α̟ό 18/6/2019 έως 25/06/2019(̟ρο της ώρας έναρξης της 
δηµο̟ρασίας) σφραγισµένο φάκελο ̟ροσφοράς, ̟ου θα ̟εριλαµβάνει, εκτός 
της οικονοµικής ̟ροσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών µε τα κάτωθι 
έγγραφα: 

• ταυτότητα φυσικού ̟ροσώ̟ου, 



• νόµιµο έγγραφο εξουσιοδότησης, σε ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οιος ̟λειοδοτεί 
για λογαριασµό άλλου, 

• υ̟εύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της ̟ρόσκλησης 
ενδιαφέροντος και τους α̟οδέχεται ̟λήρως και ανε̟ιφύλακτα, 

• καταστατικό σύστασης εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης εργασιών, ό̟ου θα 
αναφέρονται οι δραστηριότητες της ε̟ιχείρησης. Η ε̟ιχείρηση θα ̟ρέ̟ει 
να έχει κωδικούς δραστηριότητας συναφείς µε την εκµετάλλευση 
µεταλλικών υλικών. Η µη ύ̟αρξη τέτοιων κωδικών δραστηριότητας, 
α̟οτελεί αιτία α̟όρριψης του φακέλου. 

• Υ̟εύθυνη δήλωση στην ο̟οία θα δηλώνεται ότι: 
α) ε̟ισκέφθηκε αυτο̟ροσώ̟ως και εξέτασε λε̟τοµερώς και µε ειδικά 
̟ρόσω̟α της εκλογής του τα υλικά και βρήκε ότι αυτά είναι της α̟ολύτου 
αρεσκείας του, µε όλα τα εµφανή ή µη ελαττώµατά τους   
β) α̟όκτησε ̟λήρη γνώση όλων των ελαττωµάτων των υλικών και βρήκε 
ότι αυτά ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις και το σκο̟ό για τον ο̟οίο αυτός (ο 
Αγοραστής) τα ̟ροορίζει. 
γ) α̟ό έλεγχο ̟ου διενήργησε τα εκ̟οιούµενα υλικά δεν ̟εριείχαν PCB’s 
ή άλλα τοξικά α̟όβλητα  

 
Ο ε̟ιτό̟ιος έλεγχος θα µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό 17-6-19 και µετά, 
κατό̟ιν συνεννόησης µε τον Υ̟όλογο ∆ιαχειριστή κ.Μ̟όγρη (τηλ.: 
2132077112 & 2132076449) 
 
Στον ̟αρα̟άνω φάκελο ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η ονοµασία της δηµο̟ρασίας: ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΝΠ 
«ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

• Αναθέτουσα αρχή: ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

• Ο αριθµός ̟ρωτ. της ̟ρόσκλησης ενδιαφέροντος:  26363/12-6-19 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας της δηµο̟ρασίας: 25-06-2019 & ώρα 12:30 µ.µ. 

• Η ̟λήρης ε̟ωνυµία του υ̟οψήφιου ̟λειοδότη (διεύθυνση, αριθµός 
τηλεφώνου, e-mail, φαξ). 

Τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Ε̟ιτρο̟ή κατά 
την έναρξη της διαδικασίας δηµο̟ρασίας.  
Στην ̟ερί̟τωση ελλείψεων ή λαθών στους φακέλους ̟ροσφορών, α̟οκλείεται 
α̟ό τη συνέχεια της διαδικασίας ο ενδιαφερόµενος. 
 
Η δηµο̟ρασία θα γίνει στο ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ του Νοσοκοµείου 
(∆.Μαντούβαλου 3, κεντρικό κτήριο, 1ος όροφος)  στις 25-6-2019 και ώρα 12.30 
µ.µ. 
Η δηµο̟ρασία θα είναι δηµόσια. Οι ̟ροσφορές των ̟λειοδοτών θα 
αναγράφονται στα ̟ρακτικά µε το ονοµατε̟ώνυµο του ̟λειοδότη.  
Κάθε ̟ροσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε ̟λειοδοτούντα και 
ε̟ιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο ̟λειοδότη.  
Ο τελευταίος ̟λειοδότης υ̟οχρεούται να υ̟ογράψει τα ̟ρακτικά της 
δηµο̟ρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται, αυτοδίκαια, έκ̟τωτος. 
 
Το ̟οσό της συνολικής τιµής ̟ου θα ̟ροσφέρει ο τελευταίος ̟λειοδότης θα 
καταβληθεί στον λογαριασµό του ΓΝΝΠ Αγ. Παντελεήµων. 
Πριν την έναρξη της διαδικασίας φόρτωσης των υλικών θα καταβληθεί ̟οσό 
500 € στο Ταµείο του Νοσοκοµείου, ως εγγύηση και το υ̟όλοι̟ο µετά την 



ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτωσης όλων των ̟ρος εκ̟οίηση υλικών και 
την ζύγιση και οριστικο̟οίηση της ̟οσότητας αυτών. 
 
Η διαδικασία φόρτωσης, ζύγισης και α̟οµάκρυνσης όλων των ̟ρος εκ̟οίηση 
υλικών θα γίνει α̟ό τον τελευταίο ̟λειοδότη (µε δικά του µέσα και υ̟’ 
ευθύνη του), υ̟ό τον έλεγχο της Ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης και 
̟ιστο̟οίησης των εργασιών εκ̟οίησης. 
 
Τα ̟αρα̟άνω υλικά θα ̟ρέ̟ει να ̟αραληφθούν α̟ό τον Αγοραστή το 
αργότερο µέσα σε (3) ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. 
Πριν την ̟αραλαβή υλικών ο Αγοραστής ̟ρέ̟ει να ενηµερώσει τηλεφωνικά 
ή αν είναι δυνατόν µε fax ,την α̟οθήκη (Υ̟όλογος ∆ιαχειριστής κ.Μ̟όγρης 
τηλ.: 2132077112 & 2132076449, fax: 2132076495) για το χρόνο της φόρτωσης. 
 
Ο Αγοραστής υ̟οχρεούται να διαχειρισθεί τα υλικά(συλλογή, µεταφορά, 
̟ροσωρινή α̟οθήκευση, διάθεση ή αξιο̟οίηση κλ̟) ̟ου θα του ανατεθούν µε 
ορθό ̟εριβαλλοντικά τρό̟ο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας και της Νοµοθεσίας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και 
καθίσταται υ̟εύθυνος για κάθε µη ορθή ̟εριβαλλοντολογική διαχείριση των 
συγκεκριµένων υλικών, ̟ου θα ̟αραλάβει και ̟ου θα έχει ως α̟οτέλεσµα την 
υ̟οβάθµιση του ̟εριβάλλοντος.  
Για το λόγο αυτό µε την ανάδειξή του θα καταθέσει Υ̟εύθυνη δήλωση στην 
ο̟οία θα δηλώνεται:  
∆ηλώνω ότι θα διαχειριστώ (συλλογή, µεταφορά, ̟ροσωρινή α̟οθήκευση, 
διάθεση ή αξιο̟οίηση κ.λ.̟.) τα υλικά τα ο̟οία θα µου ανατεθούν µε ορθό 
̟εριβαλλοντολογικά τρό̟ο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας και της Νοµοθεσίας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και 
καθίσταµαι υ̟εύθυνος για κάθε µη ορθή ̟εριβαλλοντική διαχείριση των 
συγκεκριµένων υλικών, ̟ου θα ̟αραλάβω α̟ό το ΓΝΝΠ «Αγ.Παντελεήµων» 
και ̟ου θα έχει ως α̟οτέλεσµα την υ̟οβάθµιση του ̟εριβάλλοντος. 
Ε̟ίσης δηλώνω ότι είµαι υ̟εύθυνος για τη φόρτωση και µεταφορά των 
υλικών α̟ό τις Α̟οθήκες του ΤΟΛ του ̟ροαναφερθέντος Νοσοκοµείου, 
σύµφωνα µε τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τη Νοµοθεσία διατάξεις (Κ.Ο.Κ. κ.λ.̟.) 
τις ο̟οίες α̟αρέγκλιτα θα τηρώ καθώς και ότι δεν ̟ρόκειται να αναµείξω τα 
̟αρα̟άνω υλικά µε άλλα υλικά αµφιβόλου ̟ροελεύσεως, άλλου φορέα, τα 
ο̟οία να µην έχουν ελεγχθεί ̟ρώτα για NON PCB΄S ή άλλα ε̟ικίνδυνα 
α̟όβλητα. 
 
Η δηµο̟ρασία θα ε̟αναληφθεί στις 2/07/2019 και ώρα 11.00 ̟.µ. στην 
̟ερί̟τωση ̟ου δεν ̟αρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόµενος ή κατά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών δια̟ιστωθούν ελλείψεις αυτών ̟ου αφορούν όλους 
τους διαγωνιζόµενους. 
 
Η ̟αρούσα ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί, στο 
̟ρόγραµµα ∆ιαύγεια, στον ηλεκτρονικό ιστότο̟ο της Νοσοκοµείου και θα 
τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων. 
 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ  Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 


