
ειίδα 1 απφ 13 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΘΔΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ CPV90524200-

8ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 160.000,00€  ΤΜΠΔΡ. ΦΠΑ  

 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Τπεξεζίεο κνιπζκαηηθψλ Απνβιήησλ» ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παηξψλ 

πξνηείλνληαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο (ΔΑΤΜ), φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ νηθ. 146163/2012 

(ΦΔΚ1537/Β/2012) θαη νηθ. 62952/5384/2016 (ΦΔΚ4326/Β/2016). 

Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε νπνηαδήπνηε λνκνζεζία, ε αλαθνξά πεξηιακβάλεη ηνλ φξν«φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα». 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα λνζνθνκεηαθά απφβιεηα: 

1. Δπηθίλδπλα απφβιεηα ακηγψο κνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ) 

2. Μηθηά επηθίλδπλα απφβιεηα (ΜΔΑ) 

3. Άιια επηθίλδπλα απφβιεηα (ΑΔΑ) 

 

1. ΤΛΛΟΓΗ – ΤΚΕΤΑΙΑ - ΔΙΑΥΩΡΙΜΟ 

 

Η ζπιινγή θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ΔΑΤΜζα γίλεηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Παξάξηεκα I, 

παξάγξαθνο 1.1.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163). Σν λνζνθνκείν αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξαδίδεη 

αθφκε θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο ξαδηελεξγά απφβιεηα. 

 

ην πιαίζην απηφ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ρσξίο επηπιένλ θφζηνο ρξέσζεο φινπο ηνπο 

απαηηνχκελνπο πεξηέθηεο ζηελ Κεληξηθή Απνζήθε ηνπ λνζνθνκείνπ.  

 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπιινγήο, ζπζθεπαζίαο θαη δηαρσξηζκνχ ησλ απνβιήησλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα ζπκκφξθσζεο: 

 
 

α/α 

 

   ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 Γεληθά 

1.α 
Όινπο ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο πεξηέθηεο κίαο ρξήζεσο γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ 
ΔΑΤΜ ζα ηνπο δηαζέζεη ν αλάδνρνο θαη ην θφζηνο δηάζεζεο απηψλ ζα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο ζπιινγήο – κεηαθνξάο ηνπο. 

   

1.β 

Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ λα δηαζέζεη ζην λνζνθνκείν δηπιάζην 

αξηζκφ πεξηεθηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο εθηηκψκελνπο αλά απνθνκηδή.  
ηε ζπλέρεηα, κεηά απφ θάζε απνθνκηδή λα παξέρεη ζην λνζνθνκείν ίζν 
αξηζκφ πεξηεθηψλ κε απηνχο πνπ παξέιαβε θαηά ηελ πιένλ πξφζθαηε 
απνθνκηδή. 

   

1.γ 

Σν λνζνθνκείν δχλαηαη λα δεηήζεη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο έθηαθηε 

απνζηνιή πεξηεθηψλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ην αξγφηεξν εληφο 
48 σξψλ. 

   

1.δ 

ΟΑλάδνρνοκπνξεί λα αξλεζεί ηελ απνζηνιή πεξηεθηψλ ζην λνζνθνκείν 
εθφζνλ απφ ηα παξαζηαηηθά απνζηνιήο πεξηεθηψλ θαη δηαθνκηδήο 
κνιπζκαηηθψλ πξνθχπηεη ε χπαξμε αξηζκνχ πεξηεθηψλ κεγαιχηεξνπ απφ ην 
δηπιάζην ηνπ αξηζκνχ ησλ κέγηζησλ πεξηεθηψλ αλά απνθνκηδή. 

   

1.ε 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απαηηήζεη απφ ην λνζνθνκείν ηελ επαλαζπζθεπαζία 
ησλ απνβιήησλ εθφζνλ απηή δελ είλαη ζχλλνκε. 

   

2 Υαξηνθπηία – Πεξηέθηεο απνβιήησλ πξνο απνηέθξσζε - απνζηείξσζε 

1.ε 

Οη ζπζθεπαζίεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ΔΑΤΜ πξέπεη λα είλαη κίαο ρξήζεο θαη 
πηζηνπνηεκέλεο θαηά UN θαη λα έρνπλ ηηο εμήο ζεκάλζεηο ζηελ επηθάλεηά ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 47368/2522/2004 ΦΔΚ 1303/η.Β/25-8-2004, 

παξάγξαθνο 6.3.1.2: 
ί) πn φπσο ην ζήκα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο. 

   



ειίδα 2 απφ 13 

 
 

α/α 

 

   ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ίί) 4 γηα ην είδνο ζπζθεπαζίαο (θνπηί) θαη έλαο θσδηθφο γηα ην πιηθφ. 
ίίί) Τ + αξηζκφο πνπ ππνδεηθλχεη ην κέγηζην κηθηφ βάξνο πνπ κπνξεί απηφο ν 
θάδνο λα δπγίδεη πιήξεο απνξξηκκάησλ. Σερληθά απνδεθηά είλαη ηα ραξηνθπηία 
ησλ 60 ιίηξσλ κε Τ > 12 θαη  ηα ραξηνθπηία ησλ 40 ιίηξσλ κε Τ > 8  

ίv) S γηα SOLID δειαδή ζηεξεά απνξξίκκαηα. 
λ) Σα δχν ηειεπηαία ςεθία ηεο ρξνληάο θαηαζθεπήο.  
vί) Σν ζχκβνιν ηνπ θξάηνπο πνπ εγθξίλεη ηνλ θάδν απηφ  
vίί) Ο αξηζκφο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο. 
vίίί) Σν φλνκα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 
Οη θσδηθνί λ, vί, vίί θαη vίίί κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην έηνο 
θαηαζθεπήο, ηε πηζηνπνηνχζα ρψξα, ην αληίζηνηρν Ιλζηηηνχην αιιά θαη ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία. 

1.ζη 

Οη ζπζθεπαζίεο απνβιήησλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα απνηέθξσζε λα είλαη: 
- κηαο ρξήζεσο, 

- θφθθηλνπ ρξψκαηνο, 
- θαηάιιεινπ πάρνπο θαη πιηθνχ, κε παξακνξθνχκελεο γηα αζθαιή 

κεηαθνξά, 
- θαηάιιεινπ βάξνπο θαη φγθνπ γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπο, 
- ηέηνηνπ πιηθνχ ψζηε θαηά ηελ απνηέθξσζή ηνπο λα κελ παξάγνληαη 

επηθίλδπλα αέξηα, 
- θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

   

1.δ 

Οη ζπζθεπαζίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο 

Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) ηα νπνία πξννξίδνληαη πξνο απνζηείξσζε πξέπεη λα 
έρνπλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: 
- κηαο ρξήζεσο, 
- αδηαθαλείο, 
- θίηξηλνπ ρξψκαηνο, 
- αλζεθηηθέο θαηά ηελ κεηαθνξά, 

- λα έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ 
κνιπζκαηηθνχ, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία απηά θαηαηάζζνληαη, 

- λα αλαγξάθνπλ ηελ θιάζε θαη ηνλ αξηζκφ UN σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά 
ηνπο, 

- λα ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά 
(ΔΑΑΜ)», 

- λα είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο θαη πιηθνχ, 

- λα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, 
- λα θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα απφ αλεμίηειν κειάλη θαη λα 

αλαγξάθνπλ: εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο, πνζφηεηα 
απνβιήησλ, θαηεγνξία απνβιήησλ, πξννξηζκφ απνβιήησλ. 

   

1.ε 

Δλδεηθηηθά θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θψδηθεο ADR, IMDG, RID κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζηεγαλφο πεξηέθηεο ηχπνπ Hospitalbox κε 

ελζσκαησκέλε ζαθνχια (πιελ PVC) αλάινγνπ ρξψκαηνο, θαη ελζσκαησκέλν 
έιαζκα γηα ζθξάγηζκα ηνπ πεξηερφκελνπ. Ο πεξηέθηεο πξέπεη λα ζηνηβάδεηαη 
εχθνια, λα θέξεη ιαβέο ηθαλέο γηα λα θξαηήζνπλ ην βάξνο ηνπ φηαλ 
κεηαθέξεηαη. 
Ο πεξηέθηεο πξέπεη λα θιείλεη κε ηξφπν πνπ δελ ζα επηηξέπεη ην εχθνιν 
άλνηγκά ηνπ κεηά ην θιείζηκφ ηνπ, ηα hospitalboxes θαη νη ινηπέο ζπζθεπαζίεο 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κεηαθνξά, λα είλαη θαηάιιειεο θαηά 
UN, λα έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ 

κνιπζκαηηθνχ ή / θαη επηθίλδπλνπ, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία απηά 
θαηαηάζζνληαη, λα αλαγξάθνπλ ηε θιάζε θαη ηνλ αξηζκφ UN σο πξνο ηελ 
επηθηλδπλφηεηα ηνπο, θαη ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα» (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ), 
λα θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα απφ αλεμίηειν κειάλη θαη λα 
αλαγξάθνπλ: εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο, πνζφηεηα 

απνβιήησλ, θαηεγνξία απνβιήησλ, πξννξηζκφ απνβιήησλ. 

   

1.ζ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά λα θαηαηεζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ    



ειίδα 3 απφ 13 

 
 

α/α 

 

   ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

πξνηεηλφκελσλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο – κεηαθνξάο φισλ ησλ ΔΑΤΜ, κε θαηάζεζε 
ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ αλά είδνο απνβιήηνπ. 

1.η 
Nα θαηαηεζνχλ, σο απαξάβαηνο φξνο, ηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαηά ADR 

ησλ ραξηνθπηίσλ 40 θαη 60 ιίηξσλ. 
   

2 Τγξά απφβιεηα Παζνινγναλαηνκηθνχ θαη Κπηηαξνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ (θνξκφιε, 
αιθνφιε, μπιφιε, ππνθαηάζηαηα μπιφιεο θαη αιθνφιεο θαη ρξσζηηθέο θηι.) 

2.A Ο Αλάδνρνο λα παξέρεη ζηα εξγαζηήξηα πνπ παξάγνπλ πγξά απφβιεηα κε 

επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο (ΜΔΑ ή ΑΔΑ) γηα ηελ ρσξηζηή ζπιινγή ηνπο 
πηζηνπνηεκέλνπο κίαο ρξήζεσο πεξηέθηεο ρσξεηηθφηεηαο 10-20 ιίηξσλ (π.ρ. 
δνρεία ή κπηηφληα).  
Ο πεξηέθηεο λα ζθξαγίδεη εξκεηηθά θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 
πιαζηηθφ πιηθφ (πιελ PVC), ηνπ νπνίνπ ην πάρνο θαη ε κεραληθή αληνρή λα 
εγγπάηαη ηελ αληνρή θαη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο. 
Ο πεξηέθηεο λα δηαζέηεη εμσηεξηθά αδηάβξνρε εηηθέηα απφ αλεμίηειν κειάλη 

κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ ηε λνκνζεζία ζεκάλζεηο θαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 
πεδία: (α) ηαπηφηεηα ρεκηθνχ, (β) εκεξνκελία θαη (γ) πξνέιεπζε. 

 

  

3 Φάξκαθα 

 
3.α 

Να παξέρνληαη απφ ηνλ αλάδνρν αλζεθηηθά, πδαηνζηεγή δνρεία κε ηελ 
επθξηλή έλδεημε ‘ΚΤΣΣΑΡΟΣΟΞΙΚΑ − ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΑ – 
ΥΗΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ΄  γηα ηα ζρεηηθά απφβιεηα. ηα κέζα απηά 
ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηηθέηα κε ηελ εκεξνκελία θαη πξνέιεπζή ηνπο. 

 

  

3.β Σα θάξκαθα ηνπ θαξκαθείνπ παξαιακβάλνληαη γηα απνηέθξσζε θαηάιιεια 
ζπζθεπαζκέλα ζε HospitalBox.  

  

4 πζθεπαζίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Άιισλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ) ηα νπνία 
πξννξίδνληαη γηα δηαρείξηζε ζε εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο (εηδηθέο ζπλζήθεο 
απνηέθξσζεο) 

4.Α Οη ζπζθεπαζίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ΑΔΑ ηα νπνία πξννξίδνληαη πξνο 
δηαρείξηζε ζε εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο 

πξνδηαγξαθέο: 

- Βαξέιηα ή κπηηφληα απφ πιαζηηθφ ή αινπκίλην ή άιιεο ζπζθεπαζίεο απφ 
ηζνδχλακν πιηθφ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ADR, IMDG, 
RID, θαη ICAD. Nα θαηαηεζνχλ, σο απαξάβαηνο φξνο, ηα πηζηνπνηεηηθά 
πνηφηεηαο. 

- λα είλαη κηαο ρξήζεσο, 
- λα έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν ηνπ επηθίλδπλνπ, θαη ηελ αληίζηνηρε 

ζήκαλζε, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία απηά θαηαηάζζνληαη, 
- λα ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ φξν «Άιια Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΑΔΑ)», 
- λα έρνπλ θαηάιιειν πάρνο θαη πιηθνχ (πιελ PVC), 
- λα είλαη κε παξακνξθσκέλα γηα αζθαιή κεηαθνξά, 
- λα έρνπλ θαηάιιειν βάξνο θαη φγθν γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπο, 
- θαηά ηελ απνηέθξσζε ηνπο λα κελ παξάγνληαη επηθίλδπλα αέξηα, 

- λα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, 
- λα θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα απφ αλεμίηειν κειάλη θαη 

λα αλαγξάθνπλ: εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο, 
πνζφηεηα απνβιήησλ, θαηεγνξία απνβιήησλ, πξννξηζκφ απνβιήησλ. 

 

  

5 Σξνρήιαηνη επαλαρξεζηκνπνηνχκελνη δεπηεξνγελείο πεξηέθηεο 

 Πεξηιακβάλεηαη ε δηάζεζε ηξνρήιαησλ επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ 
δεπηεξνγελψλ πεξηεθηψλ απνβιήησλ ζε πεξίπησζε έθηαθηνπ ζπκβάληνο φπνπ 

ε ζπζθεπαζία ησλ απνβιήησλ έρεη αιινησζεί θαη δελ είλαη δπλαηή ε 
επαλαζπζθεπαζία ηνπο. 
ηελπεξίπησζεαπηήηαΔΑΑΜζαζπζθεπάδνληαηαπφηελΤγεηνλνκηθήΜνλάδαζεθαηά
ιιεινποπξσηνγελείοπεξηέθηεο (πξψηνη 
εζσηεξηθνίπεξηέθηεο) θαηνηθάδνησοδεπηεξνγελείοπεξηέθηεο 
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α/α 

 

   ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

(δεχηεξνηεμσηεξηθνίππνδνρείο), 
ζαδηαηίζεληαηγηαηελεθηέιεζεηνπέξγνπζπιινγήο - κεηαθνξάοαπφηνλαλάδνρν, 
θαηηνθφζηνοδηάζεζεοαπηψλζαζπκπεξηιακβάλεηαηζηεληηκήηεοζπιινγήο–
κεηαθνξάοησλΔΑΑΜ. 

Οηπξσηνγελείοπεξηέθηεοζαείλαηπιαζηηθήζαθνχιαθίηξηλνπρξψκαηνο (πιελ PVC) 
κεηηοαπαηηνχκελεοαπφηελνκνζεζίαζεκάλζεηοζηελνπνίαηνπνζεηνχληαηηααπφβιε
ηαθαηζθξαγίδνληαη. 
Οηδεπηεξνγελείοεπαλαρξεζηκνπνηνχκελνηπεξηέθηεοζαπξέπεηλαείλαηπηζηνπνηεκέλ
νηθαηά ADR θαηζαρξεζηκνπνηνχληαηζαλδεχηεξνη (εμσηεξηθνί) 
ππνδνρείοεληφοησλνπνίσληνπνζεηνχληαηνηπξσηνγελείοπεξηέθηεο. 
Μεηάαπφθάζερξήζεθαηπξηληελεπαλαρξεζηκνπνίεζήηνπο, 

ζαπξέπεηλαππνζηνχλδηαδηθαζίαζρνιαζηηθνχθαζαξηζκνχθαηαπνιχκαλζεοζηελεγ
θαηάζηαζεεπεμεξγαζίαοησλαπνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.2.4. 
ηνπΠαξαξηήκαηνοΙηεοΚΤΑ 146163/2012, θαηηεοΓηεπθξίληζεοκεαξ. 4. ηεοππ’αξ. 

29960/3800/15-06-2012 Δγθπθιίνπ. 
Ηαπνιχκαλζεαπηήζαεθηειείηαηθαηαιιήισοαπφηνθνξέαππεχζπλνγηαηειεηηνπξγ
ία ηεο ζηαζεξήοεγθαηάζηαζεοεπεμεξγαζίαοησλΔΑΑΜ, 

κεηάαπφθάζερξήζειακβάλνληαοππφςεηαΠξφηππαΔΛΟΣΔΝ 1275–99 
θαηΔΛΟΣΔΝ 1276–98. 

 

 

2. ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Σα ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ, θπιάζζνληαη ζε ςπθηηθφ ζάιακν, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 5 

εκεξψλ ζε ζεξκνθξαζία ππνρξεσηηθά κηθξφηεξε ή ίζε κε 5ν C. Σν λνζνθνκείν δελ δηαζέηεη ππνδνκή 

ςπθηηθνχ ζαιάκνπ γηα ηε θχιαμε πνζνηήησλ κηθξφηεξσλ ησλ 500ιίηξσλ θαη έηζη δελ πθίζηαηαη ε 

δπλαηφηεηα απνθνκηδήο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ πέληε εκεξψλ. 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο απνζήθεπζεο ησλ απνβιήησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα ζπκκφξθσζεο: 

 

 
 

α/α 

 

   ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

6 Απνζήθεπζε 

6.α 

Μεηά ην πέξαο θάζε απνθνκηδήο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνιπκαίλεη κε δηθά 

ηνπ πιηθά θαη κέζα ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ ΔΑΤΜ. Ο 

Αλάδνρνο λα παξαδίδεη ζην πξνζσπηθφ ηεο ΤΜ βεβαίσζε απνιχκαλζεο. 

   

6.β 

Να θαηαηεζνχλ, σο απαξάβαηνο φξνο, ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ απνιπκαληηθψλ 

κέζσλ,  ηερληθά θπιιάδηα ηνπ εμνπιηζκνχ απνιχκαλζεο θαζψο θαη ζρεηηθή   

ηεθκεξίσζε ηεο κεζφδνπ απνιχκαλζεο. 

   

 

3. ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα ζπκκφξθσζεο: 

 

 

 
α/α 

 

   ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
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7 Μεηαθνξά 

7.α 

Η απνθνκηδή ησλ ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα εθηειείηαη αλάινγα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο αλά εβδνκάδα αλά ηξεηο 

ή ηέζζεξηο εκέξεο, ηηο πξσηλέο ψξεο θαη εξγάζηκεο εκέξεο, παξνπζία ηνπ 

Τπεπζχλνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηεοΤΜ. ε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ην αξγφηεξν εληφο 48 

σξψλ κε φζα επηπιένλ κέζα απαηηνχληαη. 

   

7.β 

Η ζπιινγή ησλ ΑΔΑ ζα γίλεηαη θαηφπηλ εηδνπνίεζεο (γξαπηήο ή πξνθνξηθήο) 

απφ ηνπο Τπεχζπλνπο Γηαρείξηζεο Ιαηξηθψλ Απνβιήησλ απφ ην ρψξν 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ΑΔΑ ή νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ππνδεηρζεί.  

Λφγσ ηνπ φγθνπ ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΑ δελ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί ηαθηηθφο 

ρξφλνο παξάδνζεο απηψλ ζηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ 

παξαιαβή ηνπο, εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε πνπ ζα 

ιάβεη απφ ηνπο Τπεχζπλνπο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο. 

Η απνθνκηδή ησλ ΑΔΑ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα εθηειείηαη αλάινγα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξέο αλά έηνο, ηηο πξσηλέο ψξεο θαη 

εξγάζηκεο εκέξεο, παξνπζία ηνπ Τπεπζχλνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ ηεο ΤΜ. 

   

7.γ 

Καηά ηελ απνθνκηδή ησλ ΔΑΤΜ λα αδεηάδεη πιήξσο ν ρψξνο απνζήθεπζεο ηεο 

ΤΜ θαη λα κελ παξακέλεη ζε θακία πεξίπησζε ππφινηπν γηα επφκελε απνθνκηδή. 

Δίλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ε δηαζεζηκφηεηα επαξθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα 

ηελ πιήξε εθθέλσζε ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ ζε θάζε επίζθεςε. 

   

7.δ 

Η κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ απφ ηνπο εηδηθνχο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ή ηνπο 

ινηπνχο θαηάιιεινπο απνζεθεπηηθνχο ηνπο ρψξνπο ηεο ΤΜ ζην θνξηεγφ 

ςπγείνπ ηνπ Αλαδφρνπ λα γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

   

7.ε 

Ο αλάδνρνο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεπζχλνπο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ 

Αλαγλψξηζεο γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα 

κε ην Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθν 6.2 ηεο  ΚΤΑ νηθ.146163. 

Η επηηξνπή παξαθνινχζεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ εθηφο ηεο ΤΜ 

θαη ν κεηαθνξέαο ζπκπιεξψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ πνπ ηνπο αθνξνχλ ζε 

ηέζζεξα (4) αληίγξαθα. Μφιηο νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο απνθνκηδή-δχγηζε, 

ππνγξάθεηαη ην έληππν απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή, έλα επηπιένλ αληίγξαθν 

θξαηείηαη αξρείν ζηνλ Τπεχζπλν δηαρείξηζεο απνβιήησλ ΤΜ θαη ηα άιια ηξία 

ζπλνδεχνπλ ηα απφβιεηα πξνο ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο. Μφιηο 

ππνγξαθνχλ θαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ, ν κεηαθνξέαο 

επηζηξέθεη έλα πιήξσο ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν ζηελ ΤΜ, ην δεχηεξν ην 

δηαηεξεί ζην αξρείν ηνπ ν κεηαθνξέαο θαη ην ηξίην ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο. 

   

7.ζη 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ζπιινγή-κεηαθνξά 

ησλ ΔΑΤΜ, ζα δηαζέηεη θαη ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ηα θαηάιιεια 

κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Δπζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ είλαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εκβνιηαζκφ φινπ ηνπ απαζρνινχκελνπ. 

Κάζε παξάιεηςε ηέηνηνπ είδνπο πνπ εθζέηεη ην πξνζσπηθφ ηεο αλαδφρνπ ζε 

θίλδπλν, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ ίδηα. 

   

7.δ 

Η δχγηζε λα γίλεηαη ζηελ εγγχηεξε ζην λνζνθνκείν πηζηνπνηεκέλε δπγαξηά, πξηλ 

θαη κεηά ηελ θφξησζε ησλ απνβιήησλ παξνπζία ελφο ηνπιάρηζηνλ κέινπο ηεο 

επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο παξαιαβήο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ην πξψην 

απφθνκκα ηνπ δπγνινγίνπ λα παξαδίδεηαη ζην κέινο απηφ. Σα έμνδα δχγηζεο 

βαξαίλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

   

7.ε 

Ο αλάδνρνο λα δηαζέζεη γηα ην έξγν ηεο δηαρείξηζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ  αδεηνδνηεκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR θαη 

ΑΣΡ θνξηεγά ςπγεία κεηαθνξάο ΔΑΤΜ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο 
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ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

Ορεκάησλ Μεηαθνξάο ΔΑΤΜ. 

7.ζ 

Σα νρήκαηα  κεηαθνξάο ησλ  ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ  πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εμήο 
πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθν 2.2.4 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163): 
1. Να είλαη θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 104/1999 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο  δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 19403/1388/08/2008 θαη ηζρχεη, 
εθφζνλ απαηηείηαη. 
2. Να θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε, ην δηεζλέο ζήκα θηλδχλνπ ην νπνίν λα 
επηδεηθλχεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν. 
3. Να είλαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 
4. Καη’ ειάρηζηνλ, λα είλαη ηειείσο θιεηζηά, ζηεγαλά, λα έρνπλ δπλαηφηεηα 
ςχμεο ≤8νC, λα κε θέξνπλ  κεραληζκφ ζπκπίεζεο, λα επηηξέπνπλ αζθαιή 

κεηαθνξά, λα κπνξνχλ λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη λα 
δηαζέηνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ θαη ησλ 
ρεηξηζηψλ. 
5. Να ππάξρεη δηάθξαγκα κεηαμχ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ 
νρήκαηνο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ ζε 
πεξίπησζε ζχγθξνπζεο. 

6. Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζχζηεκα αζθαιείαο, ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηε κε 
κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ 
7. Να ππάξρεη ρσξηζηφ δηακέξηζκα γηα ηνλ εμνπιηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο. 
8. Να δηαζέηνπλ ζηξνγγπιεκέλεο εζσηεξηθέο γσλίεο πξνο απνθπγή 
θαηαθξάηεζεο πγξψλ δηαξξνψλ. 
9. Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ ηκαηηζκφ, εξγαιεία θαη απνιπκαληηθφ 
καδί κε ηνπο εηδηθνχο δείθηεο γηα ζπιινγή θαη εμέηαζε ησλ πγξψλ δηαξξνψλ. 

10. Να έρνπλ βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο βάξδηεο ησλ κεηαθνξέσλ 
απνβιήησλ. 
11. Να κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαθνξά άιισλ πιηθψλ ή απνβιήησλ. 
12. Να θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κεηά ην πέξαο θάζε εθθφξησζεο 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ απνδεθηψλ, ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε πγεηνλνκηθή 
θαηάζηαζε. 
13. ε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ΔΑΑΜ, ΜΔΑ θαη γηα 

κεηαθνξά ΑΔΑ, λα απνδεηθλχεηαη ή λα ηεθκεξηψλεηαη φηη απηφ είλαη ζχκθσλν κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο ADR. 

   

7.η 

Να θαηαηεζνχλ, σο απαξάβαηνο φξνο, νη άδεηεο θπθινθνξίαο, ηα αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα θαη  ηα πηζηνπνηεηηθά – εθζέζεηο ειέγρνπ θαηά ADR θαη θαηά ATP ησλ 

θνξηεγψλ ςπγείσλ κεηαθνξάο ΔΑΤΜ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν. Γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε 

ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) Ορεκάησλ Μεηαθνξάο ΔΑΤΜ. 

   

7.ηα 

Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εμήο απαηηήζεηο: 

• Να είλαη θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 104/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 19403/1388/08/2008 θαη 
ηζρχεη, εθφζνλ απαηηείηαη. 
• Να θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη εμνπιηζκφ (φπσο ζπζθεπέο ππξφζβεζεο, 
πξνεηδνπνηεηηθφ γηιέθν). 
• Να εθνδηάδνληαη κε ηα παξαζηαηηθά έγγξαθα πνπ απαηηεί ε ADR (φπσο 

έγγξαθν κεηαθνξάο θαη γξαπηέο νδεγίεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο). 

   

7.ηβ 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ εληζρχζεη 
ηνλ ζηφιν ηνπ κε λέα νρήκαηα, νθείιεη πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο ζην έξγν λα δεηήζεη 
ηελ έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΤΜ παξέρνληαο ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά (πηζηνπνηεηηθά, άδεηεο, αζθαιηζηήξηα, θιπ.) 

   

7.ηγ 
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεηαθνξηθή 
εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, 
ηφηε απαηηείηαη λα θαηαηεζεί θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε. 

   

 
4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 
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Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα ζπκκφξθσζεο: 

 

 
 

α/α 

 

   ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

8 Δπεμεξγαζία 

8.α 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απνδνρήο ησλ απνβιήησλ πνπ 

παξάγεη ην Ννζνθνκείν απφ ηελ θάζε κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ 

αλά θαηεγνξία απνβιήηνπ. ηελ βεβαίσζε απηή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε 

κέζνδνο επεμεξγαζίαο, ην είδνο ησλ απνβιήησλ πξνο επεμεξγαζία θαη ε 

πξνέιεπζε ησλ απνβιήησλ. 

   

8.β 

Η επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ λα γίλεηαη απφ θαηάιιειε κνλάδα απνηέθξσζεο ή 

απνζηείξσζεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα I, θεθ. 4 ηεο ΚYA νηθ.146163. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνηέθξσζεο 

ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα I, θεθ. 

4.2, παξάγξαθν 4.2.1 ηεο ΚYA νηθ.146163, ελψ νη ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνζηείξσζεο ησλ ΔΑΑΜ πξνβιέπνληαη 

ζην Παξάξηεκα I, θεθ. 4.3, παξάγξαθν 4.3.1 ηεο ΚYA νηθ.146163. 

   

9 Απνζηείξσζε ησλ ΔΑΑΜ 

9.α 

Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο 

θαηαιιειφηεηαο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΤΑ 

νηθ. 146163) απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο (π.ρ. έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ) θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. 

   

9.β 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ιεηηνπξγεί ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο λα είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν θαη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο 

άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγεί ην ειιεληθφ θξάηνο ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο. 

   

9.γ 
Οη δηαδηθαζίεο απνζηείξσζεο λα αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν 
ηνπ ΔΛΟΣ αξ. 12740/00. 

   

9.δ 
Ο αλάδνρνο λα ηεκαρίδεη ηα απφβιεηα ζηνλ ίδην ρψξν πνπ γίλεηαη ε 
απνζηείξσζε (δειαδή ζε θιεηζηφ ζχζηεκα απνζηείξσζεο) ψζηε λα κελ είλαη 

αλαγλσξίζηκα. 

   

9.ε 

Η θαηεξγαζία ησλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 
θαη πίεζεο θαη γηα ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ. Διάρηζην απνδεθηφ επίπεδν απνζηείξσζεο 
STAATΣ ΙΙΙ φπσο ξεηά απαηηείηαη απφ ηελ ΚΤΑ νηθ. 146163/8-5-2012 
(παξάξηεκα 1 – εδ. 4.3.1). 

   

9.ζη 

Σα φπνηα εθπεκπφκελα αέξηα θαη παξαγφκελα πγξά, αλ πξνθχπηνπλ, θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο απνζηείξσζεο, λα απνκαθξχλνληαη ή λα ππνβάιινληαη ζε 
θαηάιιειε επεμεξγαζία, ψζηε λα θαζίζηαληαη αθίλδπλα γηα ηε δεκφζηα πγεία 
θαη ην πεξηβάιινλ. 

   

9.δ 
Να πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζηείξσζεο πνπ εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε  ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 
ISO:11138. 

   

9.ε 

Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ (π.ρ. ζεξκφκεηξα, καλφκεηξα θ.α.), γηα ηελ 
ζπλερή θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πίεζεο, ηνπ ρξφλνπ θαη γεληθά ησλ 

παξακέηξσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνζηείξσζεο. 

   

9.ζ 
Να γίλεηαη απνιχκαλζε ησλ κέζσλ κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη ηα απφβιεηα 
θαη ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ απηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξφηππα 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1275-99 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1276-98. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

9.η 

Οη δηαδηθαζίεο απνζηείξσζεο λα αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν 
ΔΛΟΣ ΔΝ 12347-97 (θαηεγνξηνπνίεζε, ηθαλφηεηα θαζαξηζκνχ, ηθαλφηεηα 
απνζηείξσζεο, ζηεγαλφηεηα δηαξξνψλ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζρεηηθή 
κέζνδνο απνζηείξσζεο. 

   

9.ηα 

Σα απνζηεηξσκέλα απφβιεηα λα ηνπνζεηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 
αλαδφρνπ, ζε αλζεθηηθνχο ππνδνρείο θίηξηλνπ ρξψκαηνο, πνπ πξνκεζεχεηαη ν 

ίδηνο, ζηνπο νπνίνπο αλαγξάθεηαη ν ηίηινο «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ», ε 
νλνκαζία ηνπ θνξέα απνζηείξσζεο, ε νλνκαζία ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο 
θαη ε εκεξνκελία απνζηείξσζεο. 

   

9.ηβ 

Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη γηα ηε ζπιινγή-κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ, πνπ έρνπλ 
ππνζηεί απνζηείξσζε, άδεηα απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο, εθφζνλ ε κεηαθνξά γίλεηαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο. ε 
πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά γίλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα Πεξηθέξεηεο, ε 
άδεηα ρνξεγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο. 

   

9.ηγ 

ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεηαθνξηθή 

εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, 

ηφηε απαηηείηαη λα θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο. 

   

9.ηδ 

Οη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εθεδξηθφ κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ, εληφο ή εθηφο ηεο κνλάδαο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηαρείξηζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ. ε πεξίπησζε 

πνπ ν εθεδξηθφο εμνπιηζκφο βξίζθεηαη εθηφο ηεο κνλάδαο, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 

απηήο. 

   

9.ηε 

Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνηεηλφκελεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ησλ 

ΔΑΑΜ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί εηήζην έιεγρν δηαθξίβσζεο φισλ ησλ 

νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ηνπ θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ αθνινπζψληαο ηα 

Δπξσπατθά ή/θαη ηα Διιεληθά ζρεηηθά Πξφηππα. Σν λνζνθνκείν δχλαηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε απηψλησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ. 

   

10 Απνηέθξσζε ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ 

10.α 

Η κνλάδα απνηέθξσζεο πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα 
ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζα αλαθέξεη ζεξκνθξαζία απνηέθξσζεο, ρξφλν 
παξακνλήο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ απαεξίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία 
απνηέθξσζεο, απνδεθηνί ηχπνη ζπζθεπαζίαο, απνδεθηή πεξηεθηηθφηεηα ησλ 
απνβιήησλ ζε πγξαζία, κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί αλά  θχθιν εξγαζίαο λα 

δερηεί ν ζπγθεθξηκέλνο θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκφο. (Παξάξηεκα I, 
παξάγξαθνο 4.2.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163). 

   

10.β 
Να πξαγκαηνπνηεί έιεγρν θαη ζπλερή θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ 
απαεξίσλ ζην ζάιακν θαχζεο θαη κεηάθαπζεο ηνπ απνηεθξσηήξα 
(Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθνο 4.2.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163) 

   

10.γ 

Η Τγξά ΑΔΑ αθνχ ζπζθεπαζηνχλ, ζα ηα παξαιακβάλεη ν αλάδνρνο, ν νπνίνο 

νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ζπλέρεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ηειηθήο 

δηάζεζήο ηνπο ζε θαηάιιεια δηαπηζησκέλα θαη αδεηνδνηεκέλα θέληξα 

δηαρείξηζεο ηνμηθψλ νπζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηνπ εζσηεξηθνχ 

   

10.δ 

Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνηεηλφκελεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ησλ 

ΜΔΑ/ΑΔΑ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί εηήζην έιεγρν δηαθξίβσζεο φισλ ησλ 

νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ηνπ θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ αθνινπζψληαο ηα 

Δπξσπατθά ή/θαη ηα Διιεληθά ζρεηηθά Πξφηππα. Σν λνζνθνκείν δχλαηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε απηψλησλ 
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πηζηνπνηεηηθψλ. 

 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 

Γηθαηνινγεηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά (απαξάβαηνο φξνο): 

 

 
α/α 

 

   ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

11 Δικαιολογηηικά για: ςλλογή – ςζκεςαζία – Διασωπιζμόρ – Αποθήκεςζη – 

Μεηαθοπά 

11.α 

Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή-κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163, φπνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη νη πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα 

εθηειεζηεί ην έξγν. 

ε πεξίπησζε πνπ πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά νξηζκέλσλ ΜΔΑ ή θαη ΑΔΑ εθηφο ηεο 

ρψξαο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη ε ζρεηηθή Γηαζπλνξηαθή Άδεηα ζπιινγήο-

κεηαθνξάο πνπ λα θαιχπηεη ηα ζπγθεθξηκέλα επηθίλδπλα απφβιεηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ΤΜ. 

   

11.β 
Πηζηνπνηεηηθφ – έθζεζε ειέγρνπ θαηά  ΑΣΡ φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε ηθαλφηεηα 

ςχμεο ησλ θνξηεγψλ ςπγείσλ κεηαθνξάο ΔΑΤΜ. 
   

11.γ 

Πηζηνπνηεηηθφ – έθζεζε ειέγρνπ θαηά  ΑDR φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη  ε 

ζπκκφξθσζε ησλ θνξηεγψλ ςπγείσλ κεηαθνξάο ΔΑΤΜ ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ADR γηα ηελ ζχλλνκε νδηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ 

απνβιήησλ. 

   

11.δ 
Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008 θαη θαηά ISO 14001  γηα ηε ζπιινγή θαη 

κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ. 
   

11.ε 

Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ Ορεκάησλ Μεηαθνξάο ΔΑΤΜ φπνπ ζαθψο λα 

αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα κεηαθνξά ΔΑΤΜ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

(2) Ορεκάησλ Μεηαθνξάο ΔΑΤΜ. 

   

11.ζη 

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξ. 8 ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηα κεηαθνξάο 

ΔΑΤΜ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ζα παξέρεη ηα αδεηνδνηεκέλα νρήκαηα 

κεηαθνξάο ΔΑΤΜ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (ηνπιάρηζηνλ δχν), φηη 

δέρεηαη λα εθηειέζεη ηo έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ νηθ.146163 θαη 

φηη ζα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ νηθ.146163. 

   

11.δ 

Πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADRησλ νδεγψλ πνπ ζα 

δηελεξγνχλ ηελ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε 

εξγαζίαο ησλ νδεγψλθαη ηνπ βνεζεηηθνχ-εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κε απηφλ (αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ, 

πίλαθαο πξνζσπηθνχ κε εηδηθφηεηα θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ). Γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ 

θαη’ ειάρηζηνλ δχν νδεγψλ πνπ θέξνπλ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά. 
Δπηπιένλ λα δεζκεπηεί ν αλάδνρνο φηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο άιισλ νδεγψλ ή 

βνεζψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα παξάζρεη πξνο έγθξηζε ηα πξφζζεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

   

11.ε Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ δηεηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ηνπ    
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λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ζην αληηθείκελν ηεο κεηαθνξάο ησλ 

ΔΑΤΜ. Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο ησλ δχν 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Λίζηα ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ηηο νπνίεο έρεη 

ζπλεξγαζηεί κε ζηφρν λα εμαθξηβσζεί ε εκπεηξία ηεο ζηνλ ρψξν κε αλαθνξά 

ζηηο πνζφηεηεο απνβιήησλ δηαθίλεζεο. 

11.ζ 

Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο κε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα αζθάιηζε ηεο αζηηθήο επζχλεο θαη θάιπςε δεκηψλ 

πξνο ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ. 

   

11.η 
Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ησλ  θνξηεγψλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ην έξγν ηεο 

κεηαθνξάο. 
   

11.ηα 
Πηζηνπνηεηηθά  πνηφηεηαο θαηά ADR ησλ ραξηνθπηίσλ ηχπνπ hospitalbox ησλ  

40  θαη  60 ιίηξσλ θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ ΑΔΑ. 
   

11.ηβ 
Πηζηνπνηεηηθά ησλ απνιπκαληηθψλ κέζσλ,  ηερληθά θπιιάδηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

απνιχκαλζεο θαζψο θαη ζρεηηθή   ηεθκεξίσζε ηεο κεζφδνπ απνιχκαλζεο. 
   

12 Δικαιολογηηικά για: Μεηαθοπά ππορ επεξεπγαζία 

12.α 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απνδνρήο ησλ απνβιήησλ πνπ 

παξάγεη ην Ννζνθνκείν απφ ηελ θάζε κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ αλά 

θαηεγνξία απνβιήηνπ. ηελ βεβαίσζε απηή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε κέζνδνο 

επεμεξγαζίαο, ην είδνο ησλ απνβιήησλ πξνο επεμεξγαζία θαη ε πξνέιεπζε ησλ 

απνβιήησλ. 

   

12.β 

Να θαηαηεζεί Τπεχζπλε δήισζε πνπ ξεηά λα δειψλεη φηη ε θάζε κνλάδα 

επεμεξγαζίαο είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ 

146163. 

   

13 Δικαιολογηηικά για: Αποζηείπωζη 

13.α Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ζε ηζρχ.    

13.β 
Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε ηζρχ ηεο κνλάδαο απνζηείξσζεο ζχκθσλα κε 

ηελ KYA νηθ.146163 
   

13.γ 
Αζθάιεηα αζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επζχλεο (γηα θάιπςε δεκηψλ πξνο 

ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ) γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνζηείξσζεο. 
   

13.δ 

Σερληθά θπιιάδηα, πηζηνπνηεηηθφ ISO (γηα ηελ θαηαζθεπή, εκπνξία θαη 

ζπληήξεζε) ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ θαη  πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηείξσζεο,  

πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ 

πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα 

ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο 

θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ 

ηνπ ζηηο αγνξέο (Ιδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. 

   

13.ε 

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε 

γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα ή αλά 

ηνλ θφζκν φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεραλήκαηα απνζηείξσζεο ηνπ ίδηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ. 

   

13.ζη 

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξ. 8 ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν εμνπιηζκφο απνζηείξσζεο 

απνβιήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη 

ζα πξνθχπηεη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε αμηνπηζηία ηνπ. Η 

αμηνπηζηία ηνπ θχξηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
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α/α 

 

   ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ απνδεηθλχεηαη κε ππνβνιή πειαηνινγίνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη νη πειάηεο πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί θαη 

ιεηηνπξγήζεη παξφκνην εμνπιηζκφ κε απηφλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

13.δ 

Έγγξαθε δήισζε ή επηζηνιή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ ησλ θιηβάλσλ απνζηείξσζεο νπνχ ζα δειψλεη φηη νη απνζηεηξσηέο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ ελ ιφγσ κνλάδα είλαη ζχκθσλνη κε ην STAATT III. 

(Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθνο 4.3.1 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163). 

   

13.ε 

Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο ησλ 

δχνπξνεγνπκέλσλ εηψλ. Λίζηα ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ηηο νπνίεο έρεη 

ζπλεξγαζηεί ε κνλάδα απνζηείξσζεο κε ζηφρν λα εμαθξηβσζεί ε εκπεηξία ηεο 

ζηνλ ρψξν κε αλαθνξά ζηηο πνζφηεηεο απνβιήησλ δηαθίλεζεο. 

   

13.ζ 

Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ΔΑΑΜ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνί ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ 12740/00 θαη 

12347-97 θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηελ κέζνδν απνζηείξσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ελαξκνλίδεηαη κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.3.1 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163). 

   

13.η 

Η κνλάδα απνζηείξσζεο ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ηα ΔΑΑΜ πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2008 θαη θαηά ISO 14001 γηα ηελ απνζηείξσζε 

ησλ ΔΑΑΜ θαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ απνζηεηξσκέλσλ πξνο ηνλ εθάζηνηε ΥΤΣΑ. 

   

13.ηα 

Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία φηη ηα ηειηθψο απνζηεηξσκέλα απνξξίκκαηα 

δηαηίζεληαη ζην νηθείν ΥΤΣΑ ζε θίηξηλνπο πεξηέθηεο φπνπ εκθαλψο θαη κε 

αλεμίηεια γξάκκαηα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ», θαζψο θαη 

ε νλνκαζία ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ επεμεξγαζίαο, ε νλνκαζία ηεο ΤΜ 

θαη ε εκεξνκελία επεμεξγαζίαο. 

   

13.ηβ 

Τπεχζπλε δήισζε πνπ λα δειψλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα επηιεθζεί ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, φηη κε δηθή ηνπ επζχλε ζα κεηαθέξεη ην 

ηειηθφ πξντφλ ζηνλ πιεζηέζηεξν ΥΤΣΑ ή ζε άιιν ρψξν φπνπ ζα επηηξέπεηαη ε 

δηάζεζε ηνπ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε κεηαθνξά θαη ε ηειηθή δηάζεζε ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ΔΑΤΜ ζα γίλεηαη βάζεη ηεο ΚΤΑ νηθ.146163. 

   

13.ηγ 
Βεβαίσζε ηειηθνχ απνδέθηε ηνπ νηθείνπ ΥΤΣΑ φηη απνδέρεηαη ηα απνζηεηξσκέλα 

απφβιεηα πξνο δηάζεζε ή άδεηα απφξξηςεο απνβιήησλ ζηνλ νηθείν ΥΤΣΑ. 
   

13.ηδ 

Άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο ην νηθείν 

ΥΤΣΑ ησλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηελ δηαδηθαζία ηεο απνζηείξσζεο ή 

ζχκβαζε κε αδεηνδνηεκέλε εηαηξία πνπ ζα εθηειέζεη ην έξγν απηφ. 

   

13.ηε 

Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ειέγρεη ηελ απνζηεηξσηηθή 

δηαδηθαζία κε ηελ ρξήζε βηνινγηθψλ δεηθηψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 11138. Να 

ππνβιεζεί έγγξαθν ζην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη φηη νη δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

11138 (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.3.1. ηεο ΚΤΑ νηθ.146163). 

   

13.ηζη 

Να γίλεηαη απνιχκαλζε ησλ κέζσλ κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη ηα απφβιεηα θαη 

ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ απηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 

1275−99 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1276−98. (Παξάξηεκα I, Παξάγξαθνο 4.3.2 ηεο ΚΤΑ 

νηθ.146163). Να θαηαηεζνχλ νη πηζηνπνηήζεηο ησλ απνιπκαληηθψλ. 

   

13.δ 

χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163, Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.5, ηα 

εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ ζηειερσζεί κε ην 

θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθή ιίζηα πξνζσπηθνχ 

   



ειίδα 12 απφ 13 

 
 

α/α 

 

   ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

θαη ζπκβνχισλ ηεο εηαηξίαο πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ε εηαηξία δηαζέηεη ηηο 

απαξαίηεηεο εηδηθφηεηεο. Να θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα εθπαίδεπζεο 

ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απνζηείξσζεο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ απνζηεηξσηηθνχ εμνπιηζκνχ  φπνπ ζα δειψλεηαη θαη ζα 

πηζηνπνηείηαη φηη νη ρεηξηζηέο ησλ απνζηεηξσηψλ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηαιιήισο 

θαη είλαη ηθαλνί λα ρεηξηζηνχλ  απνηειεζκαηηθά θαη επαξθψο ηνπο απνζηεηξσηέο. 

14 Δικαιολογηηικά για: Αποηέθπωζη 

14.α Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο    

14.β Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο ζε ηζρχ    

14.γ Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνηέθξσζεο    

14.δ 

Να θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθή έθζεζεο ηεο κνλάδαο 

απνηέθξσζεο ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ εηψλ, θαζψο επίζεο θαη ιίζηα ησλ 

πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη. 

   

14.ε 

Η κνλάδα απνηέθξσζεο ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ηα επηθίλδπλα ηαηξηθά 

απφβιεηα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2008 θαη ISO 14001 γηα 

ηελ απνηέθξσζε απηψλ. 

   

14.ζη 
Γήισζε ηνπ θνξέα επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ 

ππνιεηκκάησλ θαχζεο. 
   

 

 

6. ΚΟΣΟ - ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

 

 
 

α/α 

 

   
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

15 Κόζηορ Τπηπεζίαρ 

15.α 

Σν θφζηνο ζπιινγήο-κεηαθνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη 

ην θφζηνο δχγηζεο) θαη επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

πξνζθεξφκελε ηηκή. 

   

15.β 

ην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο πεξηιακβάλεηαη ε δηάζεζε θάδσλ κεηαθνξάο 

απνβιήησλ ζε πεξίπησζε έθηαθηνπ ζπκβάληνο φπνπ ε ζπζθεπαζία ησλ 

απνβιήησλ έρεη αιινησζεί θαη δελ είλαη δπλαηή ε επαλαζπζθεπαζία ηνπο. 

   

16 Σιμολόγηζη 

16.α 

Η ηηκνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλαθαη ζα 

πξέπεη λα εθδίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν αλαιπηηθή κεληαία θαηάζηαζε κεηηο 

πνζφηεηεο πνπ παξαιήθζεθαλ ζε θάζε εκεξνκελία απφ ηελ ΤγεηνλνκηθήΜνλάδα 

θαη ζα ζπλνδεχνπλ ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην. 

   

16.β 
Η ηηκνιφγεζε ησλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δπγίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ εθάζηνηε κνλάδα επεμεξγαζίαο.  
   

 

ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Είδορ Τπηπεζίαρ ΠΟΟΣΗΣΕ (ΚΙΛΑ)   

πιινγή – Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Απφβιεησλ ΤΜ 

πξνο Απνζηείξσζε (ΔΑΑΜ) 

49.000   
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Απνζηείξσζε Δπηθίλδπλσλ Απφβιεησλ ΤΜ (ΔΑΑΜ) 49.000   

πιινγή – Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 

ΤΜ πξνο Απνηέθξσζε (ΜΔΑ θαη ΑΔΑ) 

24.500   

Απνηέθξσζε Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ΤΜ (ΜΔΑ θαη 

ΑΔΑ) 

24.500   

 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαηαλνκή ησλ επηθίλδπλσλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ. 

«Πίνακαρ Καηανομήρ Νοζοκομειακών Αποβλήηων» 

ΓΝ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΟΣΗΣΕ (ΚΙΛΑ)  

πιινγή – Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Απφβιεησλ ΤΜ πξνο 

Απνζηείξσζε (ΔΑΑΜ) 

49.000 

 

Απνζηείξσζε Δπηθίλδπλσλ Απφβιεησλ ΤΜ (ΔΑΑΜ) 49.000  

πιινγή – Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ΤΜ πξνο 

Απνηέθξσζε (ΜΔΑ θαη ΑΔΑ) 

24.500 

 

Απνηέθξσζε Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ΤΜ (ΜΔΑ θαη ΑΔΑ) 24.500  

ύνολο  

 

 

 


