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‘Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση 

(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 
2. Την ΚΥΑ Η.Π. 13588/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
1991» 

3. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α /13-02-2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

4. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2012) Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209Α /21-9-
2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 37674 (ΦΕΚ Β’ 2471/10-08-2016). 

5. Το ν. 4496/2017 Τροποποίηση του N. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
και άλλες διατάξεις. 

6. την υπ΄αρ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 στις 9 Μαΐου 2014 (ΦΕΚ 1184Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και 
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ), σε 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, οπότε και ανακλήθηκε η οδηγία 2002/96/ΕΕ. 

7. Το ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
8. Τον Ν. 4819/2021 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 

και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 
συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα 
και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 
ρυθμίσεις, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α' 20.10.2021) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της 
Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του 
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δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό 
τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις 

9. Το υπ΄αρ. 2982/15-2-2022 έγγραφο του ΓΔΥ σχετικά με θέμα : «Ανακύκλωση Μελανοδοχείων» για σύνταξη 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανακύκλωση άδειων μελανοδοχείων και toner» 

10. Την υπ΄αρ 10/1-4-2022 (ΘΕΜΑ 8) Απόφαση ΔΣ σχετικά με την έγκριση ανοιχτής πλειοδοτικής διαδικασίας και την 
κατάρτιση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανακύκλωση άδειων μελανοδοχείων και toner 

11. Τον Οργανισμό του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 
12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες 

 
Το Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φορέα – εταιρεία) που 

διαθέτει πιστοποιητικά διαχείρισης – ανακύκλωσης άδειων μελανοδοχείων & toner, να 
εκδηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την 
Διαχείριση - Ανακύκλωση κενών toner και μελανοδοχείων που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 
προσφορά για την ανάδειξη πλειοδότη, με σκοπό την κατάρτιση ετήσιας σύμβασης.  

Σημειώνεται δε ότι η παραπάνω διαδικασίας δε θα επιφέρει ουδεμία οικονομική 
επιβάρυνση στο Νοσοκομείο.  

 
1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) 
ΤΟΥ Γ.Α.Ν.Π 
«ΜΕΤΑΞΑ» 

Δευτέρα 9/5/2022 
στις 14:30 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1Ος 

ΟΡΟΦΟΣ  

Τρίτη 10/5/2022 
στις 10:00 

 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  
 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες 
(120),προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
3.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε έναν φάκελο με σαφή τα 

βασικά στοιχεία της Πρόσκλησης, θα φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου σε κάθε 
σελίδα και θα ανοιχτούν κατά την ημερομηνία αποσφράγισης. Οι προσφορές και όλα τα 
έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην πρόσκληση θα συντάσσονται 
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και κα φέρουν αρίθμηση σε κάθε σελίδα.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι στην προσφορά τους:  
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 Τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη 
διαχείριση και ανακύκλωση των άδειων μελανοδοχείων. 

 Τη διαδικασία και τα μέσα συλλογής των άδειων μελανοδοχείων από το 
Νοσοκομείο. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό που θα παρέχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των 
άδειων μελανοδοχείων ως την παραλαβή και μεταφορά τους σε κέντρο 
επεξεργασίας – ανακύκλωσης.  

 Το είδος των άδειων μελανοδοχείων που μπορούν να συλλέγουν (π.χ. 
αυθεντικά, ισοδύναμα, άδεια μελανοδοχεία εκτυπωτών – φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων κλπ)  

  Το χρόνο παραλαβής τους από το Νοσοκομείο, μετά από σχετική ειδοποίηση. 
 Τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης ανακύκλωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 
  Το είδος των παροχών που ο ενδιαφερόμενος θα προσφέρει στο Νοσοκομείο 

από τη διαδικασία ανακύκλωσής τους, ανά τεμάχιο toner ή μελάνης εκτυπωτή. 
Οι παροχές ενδέχεται να είναι υλικά (πχ χαρτί Α4, μελάνια, toner). 
Δωροεπιταγές ή χρηματική αποζημίωση.  

 Βεβαίωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων με των σχετικό 
κωδικό. 

 Ενυπόγραφη βεβαίωση συνεργασίας με αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων. Εφόσον η εγκατάσταση του πλειοδότη δεν 
διαχειρίζεται το συγκεκριμένο επικίνδυνο απόβλητο 
 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ  
 
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να τοποθετήσει ειδικό κάδο σε χώρο της Αποθήκης 

Υλικού (2ο Υπόγειο), η οποία θα είναι υπεύθυνη να συλλέγει τα άδεια μελανοδοχεία που 
θα της παραδίδονται από τα διάφορα Τμήματα του Νοσοκομείου. Ο πλειοδότης θα 
καλείται από τον αρμόδιο διαχειριστή του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού, ώστε να 
πραγματοποιείται συγκεκριμένη μέρα και ώρα ενυπόγραφη παράδοση- παραλαβή και ως 
εκ τούτου να πιστώνονται στο Νοσοκομείο τα όσα έχουν συμφωνηθεί στο συμφωνητικό 
που θα προκύψει έπειτα από τις προσφορές  

 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ  
 
Να σημειωθεί ότι όσον αφορά στον έλεγχο των προς εκποίηση ειδών εκ μέρους του 

ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» σας γνωρίζουμε ότι η προτεινόμενη διαδικασία διαχείρισης τους είναι η 
ακόλουθη: Ο ειδικός κάδος ανακύκλωσης της εταιρείας θα τοποθετηθεί σε χώρο της 
Αποθήκης Υλικού, η οποία θα είναι υπεύθυνη να συλλέγει τα άδεια μελανοδοχεία που θα 
της παραδίδονται από τα διάφορα Τμήματα του Νοσοκομείου, αφού πρώτα παραλάβει 
από αυτά σχετικό ΥΣ, στο οποίο θα αναφέρουν υποχρεωτικά, την ποσότητα των προς 
απόρριψη μελανιών καθώς και τον τύπο τους. Τα ΥΣ αυτά θα φυλάσσονται και θα 
αρχειοθετούνται από την Αποθήκη Υλικού και όταν ο κάδος γεμίσει θα παραδίδονται στο 
ΓΔΥ, ενώ ο κάδος θα σφραγίζεται. Το ΓΔΥ εν συνεχεία θα συντάσσει σχετική κατάσταση των 
απορριφθέντων μελανιών, βάσει των ΥΣ που θα παραλαμβάνει από την Αποθήκη υλικού 
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και θα την αποστέλλει προς την αρμόδια επιτροπή Παράδοσης ειδών προς εκποίηση. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή Παράδοσης αφού διαπιστώνει είτε τη συμφωνία των συλλεχθέντων 
μελανιών με την κατάσταση που θα παραλαμβάνουν είτε τυχόν αποκλίσεις από αυτή θα 
συντάσσει σχετικό Πρακτικό. Με την παραλαβή του Πρακτικού της επιτροπής, το ΓΔΥ θα 
ειδοποιεί την εταιρεία για την παραλαβή του κάδου και με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή 
η διασταύρωση της καταμέτρησης της εταιρείας σε σχέση με την καταμέτρηση του 
Νοσοκομείου και θα ελέγχονται αρμοδίως τυχόν αποκλίσεις από αυτή. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Θα αποτελέσει η καλύτερη προσφορά για το Νοσοκομείο.  

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 

 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ  

  

22PROC010459252 2022-04-27
ΑΔΑ: Ψ8ΔΔ4690ΩΖ-ΤΕ4



                                                                                       

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

                    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                     

                    2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

                   ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΕΤΑΞΑ» 

                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

                   Διεύθυνση: Μπόταση 51, 18537 Πειραιάς  

                   Τηλέφωνο: 210 4520835  

                   Email: prommet@yahoo.gr         

                                                                       
 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΡ …../……….. 

Για ανακύκλωση άδειων μελανοδοχείων & toner 

Στον Πειραιά, σήμερα ……./……./2022. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το  
Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»» που 
εδρεύει στο Μπόταση 51, Πειραιά, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Διοικητή αυτού 
…………………., το οποίο χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής «Νοσοκομείο» και αφετέρου, η 
εταιρία με την επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” η οποία 
εδρεύει........................................................ με Α.Φ.Μ. ………………………………………..και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 
........................................................,  με Α.Δ.Τ ……………. υπό την ιδιότητά του 
ως……………………….…. και η οποία, χάριν συντομίας θα καλείται στο εξής 
«ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι : 

 Ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με δημόσια πλειοδοτική 
διαδικασία που έγινε στις……. Με αριθμό ……../……………. (ΑΔΑ…………………) για την 
ανακύκλωση άδειων μελανοδοχείων & toner του Νοσοκομείου για ένα έτος, αναδείχθηκε 
πλειοδότης/ανάδοχος του έργου του έργου ο δεύτερος των 
συμβαλλομένων…………………………………………  σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της 
αξιολόγησης, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ. ………………..  απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

 Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του ΔΣ ανατίθεται …………….. στην εταιρεία 
……………………………………………… η περισυλλογή και ανακύκλωση των άδειων μελανοδοχείων 
των εκτυπωτών και των toner  που βρίσκονται στο χώρο της αποθήκης υλικού με 
συγκεκριμένες επιβραβεύσεις ανακύκλωσης έκαστου είδους και συγκεκριμένα η 
εταιρεία………………………………………………… παρέχει ένα ή περισσότερα από τα εξής: υλικά 
(χαρτί Α4, ή μελάνια ή toner), δωροεπιταγές ή χρηματική αποζημείωση, έπειτα από την 
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αποτίμηση της ποσότητας και του είδους των άδειων μελανοδοχείων, όπως αναφέρονται 
στον κάτωθι πίνακα «Κατάσταση και Περιγραφή Ειδών». 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Ο πλειοδότης/ ανάδοχος θα διαθέτει τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό για 
τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των άδειων μελανοδοχείων (ειδικούς κάδους 
συλλογής) ως την παραλαβή – μεταφορά τους σε κέντρο επεξεργασίας και ανακύκλωσης 
του υλικού με έξοδα αποστολής/ παραλαβής της εταιρείας του.  

 Ο πλειοδότης/ ανάδοχος θα καλείται στο Γραφείο Διαχείρισης Υλικού, ώστε να 
πραγματοποιείται συγκεκριμένη μέρα και ώρα ενυπόγραφη παράδοση- παραλαβή και ως 
εκ τούτου να πραγματοποιείται συγκεκριμένη μέρα και ώρα ενυπόγραφη παράδοση- 
παραλαβή και ως εκ τούτου να πιστώνονται στο Νοσοκομείο τα όσα έχουν συμφωνηθεί στο 
συμφωνητικό που θα προκύψει έπειτα από τις προσφορές.  

Άδεια μελάνια και toner τα οποία δεν περιέχονται στον κάτωθι πίνακα «Κατάσταση 
και Περιγραφή Ειδών», μπορούν να στέλνονται για ανακύκλωση, αλλά δε θα 
συμπεριλαμβάνονται στους όρους της επιβράβευσης.  

 Για όσα θέματα δεν περιλαμβάνονται ή δεν αναλύονται επαρκώς στην παρούσα 
σύμβαση, ισχύουν οι όροι της ……/……… Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, η προσφορά του 
αναδόχου και οι διατάξεις του ν. 4412/16. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  Η σύμβαση αρχίζει στις ……/……/……. και λήγει στις ……./……../…….. 

 Στην περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις μέχρι τη λήξη του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος το Νοσοκομείο δύναται, εφόσον το αποδέχεται ο 
προμηθευτής, να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ανάδειξη νέου 
προμηθευτή και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών με τους 
ίδιους όρους της Πρόσκλησης.  

 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν 
λόγοι, ανωτέρας βίας ή όταν υπογραφούν συμβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
Σε αυτή την περίπτωση ο προμηθευτής πρέπει να ειδοποιηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ημέρες νωρίτερα.  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΙΜΗ 
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 Η σύμβαση αυτή συντάχτηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, διαβάστηκε και 
υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους και πήρε ένα (1) ο πλειοδότης/ανάδοχος και δυο 
(2) το ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ». 

 

Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ/ ΑΝΑΔΟΧΟΣ    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 

        

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ 
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