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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης του 
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 3/2022, με α/α συστήματος 167559, κατόπιν 
αιτήματος της εταιρείας POLYECO A.E. 
 
Κατόπιν του από 12-7-2022 αιτήματος της εταιρείας POLYECO A.E.,  το οποίο κατατέθηκε μέσω 
της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 3/2022, 
με α/α συστήματος 167559 και στο οποίο αναφέρεται  ότι:  

«Παρακαλούμε για την παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης του θέματος, ως κάτωθι:  
1/ Στην παράγραφο 1.10 του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 1, σελίδα 64, αναφέρεται ότι «Η 
επεξεργασία, διάθεση, μεταφορά και αποθήκευση των αποβλήτων θα γίνει σε ειδικά 
αδειοδοτημένη εταιρεία. Απαιτείται υποβολή αντιγράφου της σχετικής άδειας του Γ.Γ.ΥΠΕΧΩΔΕ 
της οποίας η ισχύς θα πρέπει να εκτείνεται σε όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα 
συνεργασίας του αναδόχου με τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ.»  
Σε περίπτωση που η επεξεργασία των αποβλήτων γίνει σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση του 
εξωτερικού, πέραν από την Άδεια Λειτουργίας της μονάδας Τελικής Διάθεσης, για την σύννομη 
εξαγωγή των αποβλήτων απαιτείται να υπάρχει και «Έγγραφη Συγκατάθεση σε Διασυνοριακή 
Μεταφορά Αποβλήτων» για τους συγκεκριμένους κωδικούς ΕΚΑ, που αφορούν στον διαγωνισμό 
του θέματος, σε ισχύ και για το σύνολο της ποσότητας. Δεδομένου ότι η έκδοση τέτοιων αδειών 
είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να υπερβεί και τους 6 μήνες, 
παρακαλούμε διευκρινίστε – επιβεβαιώστε ότι, σε περίπτωση επεξεργασίας αποβλήτων στο 
εξωτερικό, απαιτείται και η κατάθεση «Έγγραφης Συγκατάθεσης σε Διασυνοριακή Μεταφορά 
Αποβλήτων» για τους συγκεκριμένους κωδικούς ΕΚΑ, σε ισχύ και για το σύνολο των ποσοτήτων.» 

διευκρινίζουμε τα εξής: 

Για την επεξεργασία, διάθεση, μεταφορά και αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να 
τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να κατατεθούν 
οι απαραίτητες άδειες.  

Ειδικότερα σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι επιλέξουν να προβούν σε διασυνοριακή 
μεταφορά των αποβλήτων, έχει εφαρμογή η ΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β΄383/2006), ως 
τροποποιηθείσα ισχύει, η οποία μνημονεύεται στα "έχοντας υπόψη" του θεσμικού πλαισίου 
της Διακήρυξης και η οποία ορίζει (αρ. 7Γ, παρ. 1α) και 1β)) ότι: 

«1α. Η διασυνοριακή μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 259/1993  του Συμβουλίου της 1.2.1993 (ΕΕ 
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L30/1/6.2.1993), καθώς και του ν. 2203/1994 με θέμα την "Κύρωση της Σύμβασης της 
Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο της διασυνοριακής κίνησης των επικίνδυνων αποβλήτων ...κλπ 
(Α΄58/1994), όπως εξειδικεύεται με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της 
παρούσας απόφασης. 

β) Σε περίπτωση εξαγωγών, εισαγωγών, διαμετακόμισης επικίνδυνων αποβλήτων, απαιτείται 
έγγραφη συγκατάθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίνεται το περιεχόμενο του προβλεπόμενου στον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 εγγράφου κοινοποίησης και διατυπώνονται όροι για την 
εκτέλεση της μεταφοράς». 

Ο διαγωνισμός έχει αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και 
τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από 
την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση μέτρων 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας Εργαστηρίων»  και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/2207, με 
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Καθηγητή Ευάγγελο Ι. Σαπουντζάκη και συνολικό προϋπολογισμό 76.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, 
ύψους 18.240,00 €, ήτοι σύνολο 94.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

 Ο Αντιπρόεδρος  
της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

 

Καθ. Σπυρίδων Βουτσινάς 
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