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 ΠΡΟΚΛΗΗ ππ΄αξηζ.01/2023 

Δθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εηήζηα πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο «πιινγήο, 

Μεηαθνξάο θαη Δπεμεξγαζίαο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ (ΔΑΑΜ, 

ΜΔΑ/ΑΔΑ)» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ  

 

ΠΡΟ 

ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη 

2. Tνλ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3329/2005 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3868/2010 

4. Σελ αξηζκ.547/21688/19-12-2022 Οξζή Δπαλάιεςε Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 
ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα 
ηελ πξνκήζεηα ηεο εηήζηαο ππεξεζίαο «πιινγήο, Μεηαθνξάο θαη Δπεμεξγαζίαο Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ/ΑΔΑ)» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
5. Σελ αξηζ. 4/195/04-01-2023 απφθαζε Γηνηθεηή κε ζέκα: Έγθξηζε 1) αλαγθαηφηεηαο-

ζθνπηκφηεηαο θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 19.530,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ 

εηήζηα πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο «πιινγήο, Μεηαθνξάο θαη Δπεμεξγαζίαο Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ/ΑΔΑ)» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 2) 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 3) πξνζρεδίνπ πξφζθιεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέζνπλ έσο ηελ Σξίηε 17-01-2023 θαη ψξα 14:00κ.κ. πξνζθνξά γηα 

ηελ εηήζηα  πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο «πιινγήο, Μεηαθνξάο θαη Δπεμεξγαζίαο Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ/ΑΔΑ)» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 15.750,00€ άλεπ ΦΠΑ. 

 

      Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο κε αλαθνξά 

ζηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξνχζαο. Η ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

ρακειφηεξε πξνζθνξά θαη ζα έρεη δηάξθεηα έλα έηνο. 

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Πέκπηε 19-01-2023 θαη ψξα  

10:00π.κ.   

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ 

ΠΑΣΡΩΝ 

‘Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Γ Α Ν Δ Ι Ο’ 



         Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζαο είλαη λα κελ ππάξρεη γηα 

ηελ εηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ: 

1) Ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ δηεπζχλνληα χκβνπινπ, ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα απφ 

ηα αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 

θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 

(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 

2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 

(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε 

ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ 

Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 

θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 

(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, 

θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 

(ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139),  



ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

2) Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία. 

 

Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζαο λα καο 

πξνζθνκίζεηε: 

1) Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ σο άλσ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ 

2) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

3) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

4) Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΗ, ζε πεξίπησζε εηαηξείαο. 

 

Γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά απαηηείηαη Φχιιν πκκφξθσζεο κε ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη φζα δηθαηνινγεηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά απαηηνχληαη απφ απηέο: 

«ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΛΟΓΗ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ/ΑΔΑ) 

 
 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ 
 
Πεξηγξαθή έξγνπ: πιινγή θαη κεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ  (ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ), απφ 
ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν 
ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηελ  κνλάδα επεμεξγαζίαο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ θαη επεμεξγαζία 
ηνπο. 
Σα δηαρσξηζκέλα (ΔΑΤΜ), ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ππνδνρείο θαηάιιεινπ ρξψκαηνο αλάινγα 
κε ηελ επεμεξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη (ΚΤΑ 24944/1159/2006 θαη 146163/2012) 
θαη εηδηθφηεξα: 
 
 
ΤΚΔΤΑΙΑ, ΗΜΑΝΗ 
 

 πζθεπαζίεο-πεξηέθηεο hospital boxes γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ) ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα 
απνζηείξσζε 

Οη ζπζθεπαζίεο hospital boxes γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο 
Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) ηα νπνία πξννξίδνληαη πξνο απνζηείξσζε πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο 
πξνδηαγξαθέο: 
• κηαο ρξήζεσο, 
• 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 εηηθέηα απφ αλεμίηειν κειάλη θαη λα αλαγξάθνπλ: εκεξνκελία 
παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο (π.ρ. ζάιακνο/ηκήκα/εξγαζηήξην), πνζφηεηα 
απνβιήησλ, θαηεγνξία απνβιήησλ, πξννξηζκφ απνβιήησλ, 
• ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο  δηαηάμεηο θαη ηνπο θώδηθεο ADR, IMDG, RID ζα  
ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπζθεπαζία ΔΑΑΜ πξνο απνζηείξσζε έλαο ζηεγαλόο πεξηέθηεο 
ηύπνπ Hospital box 40−60 lt κε κέγηζηε δηαγώλην <75 cm (ε πξνκήζεηα ηνπ νπνίνπ 
βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν), κε ελζσκαησκέλε ζαθνύια (πιελ PVC) αλάινγνπ ρξώκαηνο, 
θαη ελζσκαησκέλν έιαζκα γηα ζθξάγηζκα ηνπ πεξηερόκελνπ. 
Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο ησλ 
ραξηνθπηίσλ ησλ 40 θαη 60 lt θαηά ADR 
Ο πεξηέθηεο πξέπεη λα ζηνηβάδεηαη εχθνια, λα θέξεη ιαβέο ηθαλέο γηα λα θξαηήζνπλ ην βάξνο 
ηνπ φηαλ κεηαθέξεηαη θαη λα θιείλεη κε ηξφπν πνπ δελ ζα επηηξέπεη ην εχθνιν άλνηγκά ηνπ 
κεηά ην θιείζηκφ ηνπ. 
Μεηαμχ ζαθνχιαο θαη πεξηέθηε ζα πξέπεη λα παξεκβάιιεηαη απνξξνθεηηθφ πιηθφ. 
• ηα hospital boxes θαη νη ινηπέο ζπζθεπαζίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
κεηαθνξά, λα είλαη θαηάιιειεο θαηά UN 
Σα ΔΑΑΜ ζπιιέγνληαη πιεζίνλ ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ηνπο. 
Απαγνξεχεηαη ε δηαδηθαζία εθθέλσζεο θαη επαλαιακβαλφκελεο πιήξσζεο ηνπ ππνδνρέα. Η 
πιήξσζε ησλ ππνδνρέσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα ηξία ηέηαξηα (¾) ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο 
φγθνπ. 
 

 πζθεπαζίεο-πεξηέθηεο hospital boxes γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Δπηθηλδύλσλ 
Απνβιήησλ (ΜΔΑ, ΑΔΑ) ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα απνηέθξσζε 

Οη ζπζθεπαζίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ΔΑ (ΜΔΑ, ΑΔΑ) ηα νπνία πξννξίδνληαη πξνο 
απνηέθξσζε πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: 
• κηαο ρξήζεσο, 
• θφθθηλνπ ρξψκαηνο, 
• λα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, 
• ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο θώδηθεο ADR, IMDG, RID ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπζθεπαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπζθεπαζία ΔΑ (ΜΔΑ, ΑΔΑ) 
πξνο απνηέθξσζε έλαο ζηεγαλόο πεξηέθηεο ηύπνπ Hospital box 40−60lt κε κέγηζηε 
δηαγώλην <75 cm(ε πξνκήζεηα ηνπ νπνίνπ βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν), κε ελζσκαησκέλε 
ζαθνύια (πιελ PVC) αλάινγνπ ρξώκαηνο, θαη ελζσκαησκέλν έιαζκα γηα ζθξάγηζκα 
ηνπ πεξηερόκελνπ. Ο πεξηέθηεο πξέπεη λα ζηνηβάδεηαη εχθνια, λα θέξεη ιαβέο ηθαλέο γηα λα 
θξαηήζνπλ ην βάξνο ηνπ φηαλ κεηαθέξεηαη, 
• κεηαμχ ηνπ πεξηέθηε θαη ηεο ζαθνχιαο πξέπεη λα παξεκβάιιεηαη θαηάιιειν απνξξνθεηηθφ 
πιηθφ. Σν πιηθφ απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ζε επαξθή πνζφηεηα, ψζηε λα απνξξνθά ηπρφλ 
δηαθπγέο πγξψλ απφβιεησλ, 
• ν πεξηέθηεο πξέπεη λα θιείλεη κε ηξφπν πνπ δελ ζα επηηξέπεη ην εχθνιν άλνηγκά ηνπ κεηά 
ην θιείζηκφ ηνπ, 
• ηα hospital boxes 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» ( ΜΔΑ, ΑΔΑ), 
• λα θέξνπλ ελζσκαησκέλε εηηθέηα απφ αλεμίηειν κειάλη θαη λα αλαγξάθνπλ: εκεξνκελία 
παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο (π.ρ. ζάιακνο/ηκήκα/εξγαζηήξην), πνζφηεηα 
απνβιήησλ, θαηεγνξία απνβιήησλ, πξννξηζκφ απνβιήησλ 
Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο ησλ 
ραξηνθπηίσλ ησλ 40 θαη 60lt θαηά ADR. 
 



 . πζθεπαζία-κπηηόληα γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Άιισλ Δπηθηλδύλσλ 
Απνβιήησλ (ΑΔΑ) ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα απνηέθξσζε 

Η ζπιινγή ησλ πγξψλ Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ) πξνο απνηέθξσζε γίλεηαη ζε 
εηδηθέο ζπζθεπαζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πηζηνπνηεκέλα θαηά UN πιαζηηθά κπηηφληα ησλ 20 
lt : 
• Σα κπηηφληα απφ πιαζηηθφ λα βαζίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ADR, IMDG, RID, θαη ICAD, 
• κηαο ρξήζεσο, 
• λα είλαη άζπξν (δηάθαλν) ρξψκαηνο (γηα ΑΔΑ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε αινγνλνχρεο ελψζεηο 
ελψζεηο <1%), 
• 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 είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο θαη πιηθνχ (πιελ P.V.C), 
• λα είλαη κε παξακνξθνχκελα γηα αζθαιή κεηαθνξά, 
• λα είλαη θαηάιιεινπ βάξνπο θαη φγθνπ γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπο, 
• θαηά ηελ απνηέθξσζή ηνπο λα κελ παξάγνληαη επηθίλδπλα αέξηα, 
• λα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, 
 
 
Πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο ζπζθεπαζίαο φισλ ησλ ΔΑΤΜ απνηειεί ε ηαμηλφκεζε ησλ 
απνβιήησλ, σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο, ζε θιάζε θαη αξηζκφ UN. (ΚΤΑ 
24944/1159/2006). 
 
 
Οη εμσηεξηθνί ζάθνη γηα ηελ ζπζθεπαζία ησλ πεξηεθηώλ ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ θαζώο θαη νη 
ππνδνρείο γηα ηελ ρσξηζηή ζπιινγή αηρκεξώλ απνβιήησλ ΓΔΝ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ  Πξνζθνξά ηνπ δηαγσληζκνύ.  
 
Οη ζπζθεπαζίεο-πεξηέθηεο hospital boxes γηα ηα ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ θαζώο θαη ηα κπηηόληα 
γηα ηα ΑΔΑ βαξύλνπλ νηθνλνκηθά ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ  
Πξνζθνξά ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 
 
ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ησλ ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ θαη ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 
 
Η πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ θαη ΑΔΑ ζην Ννζνθνκείν καο πξέπεη λα 
γίλεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ςπθηηθό ζάιακν (ζα παξαρσξεζεί από ηνλ Αλάδνρν), 
επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο, θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζε ζπλζήθεο πνπ δελ επηηξέπνπλ 
ηελ αιινίσζε ησλ απνβιήησλ. 
ην ρψξν απηφ πξέπεη λα ππάξρεη επθξηλήο ζήκαλζε κε ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα» 
θαη ην δηεζλέο ζχκβνιν ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη επηθίλδπλνπ. 
Η απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία ≤5°C, εληφο ηεο 
εγθαηάζηαζεο ηεο ΤΜ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5) εκεξψλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ είλαη κηθξφηεξε ησλ 0°C, ν ρξφλνο 
παξακνλήο ησλ ΔΑΤΜ κπνξεί λα επεθηαζεί ζε 30 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο 
ηνπο θαη γηα πνζφηεηεο ΔΑΤΜ κηθξφηεξεο ησλ 500 ιίηξσλ. 
 
Οη ππνδνρείο ησλ ΔΑΤΜ πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη 
ζπζθεπαζίαο ηνπ απνβιήηνπ, 
ηελ αθξηβή ζέζε παξαγσγήο (ζάιακνο / ηκήκα / εξγαζηήξην), ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ 
πξννξηζκφ ηνπ απνβιήηνπ. 
 
 
 



ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
 
1.   Η Απνθνκηδή (ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ. 146163/8-5-2012) ησλ ΔΑΑΜ, ΜΔΑ θαη ΑΔΑ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ζα εθηειείηαη πξσηλέο ψξεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ  θαη 
αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ςπγείνπ. Η απνθνκηδή ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη εξγάζηκεο εκέξεο, παξνπζία ηνπ Τπεπζχλνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν Ννζνθνκείν ζα παξαδίδεη ζηνλ αλάδνρν ηα 
απφβιεηα θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163 θαη ηνλ θψδηθα ADR 
θαη ζα κεηαθέξνληαη ζην θνξηεγφ ςπγείν απφ ηνλ εηδηθφ ςπθηηθφ ζάιακν ηνπ Ννζνθνκείνπ 
απφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ΔΑΤΜ εθηφο ΤΜ ζα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα θεθάιαην 1 παξ.12 
ηεο ΚΤΑ 24944/1159/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

2.  Η αλάδνρνο εηαηξεία πξέπεη λα έρεη ηδηόθηεηα θνξηεγά εγθεθξηκέλα γηα ηνλ ζθνπό 
απηό θαη νη νδεγνί λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ 
κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (Ννζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα) θαηά ADR. 
Παξάιιεια λα θαηαηίζεηαη θαη έθζεζε ειέγρνπ θαηά ATP. 

Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ΔΑΤΜ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ πνζνηήησλ 
ΔΑΤΜ πνπ εηζάγνληαη 

θαη εμάγνληαη απφ απηά, θαζψο θαη ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ ησλ ΔΑΤΜ αλά Τγεηνλνκηθή 
Μνλάδα, ψζηε ε 

πιεξνθνξία απηή λα είλαη δηαζέζηκε ηε ζηηγκή παξάδνζεο απηψλ ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο. 

3. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ΔΑΑΜ, ΜΔΑ θαη ΑΔΑ πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο 

ζχκθσλα κε ηελ 146163/8-2012 παξάξηεκα Ι, Παξάγξαθνο 2.2.4.πγθεθξηκέλα: 

 Να είλαη θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 104/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλήο 
ππνπξγηθήο απφθαζεο 19403/1388/08/2008 θαη ηζρχεη, εθφζνλ απαηηείηαη. 

• Να θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε, ην δηεζλέο ζήκα θηλδχλνπ ην νπνίν λα επηδεηθλχεηαη 
ζε εκθαλέο ζεκείν. 

• Να είλαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

• 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. 

• Να ππάξρεη δηάθξαγκα κεηαμχ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ 
νρήκαηνο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ ζε πεξίπησζε 
ζχγθξνπζεο. 

• Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζχζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηε κε 
κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ. 

• Να ππάξρεη ρσξηζηφ δηακέξηζκα γηα ηνλ εμνπιηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο. 

• Να δηαζέηνπλ ζηξνγγπιεκέλεο εζσηεξηθέο γσλίεο πξνο απνθπγή θαηαθξάηεζεο πγξψλ 
δηαξξνψλ. 

• Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ ηκαηηζκφ, εξγαιεία θαη απνιπκαληηθφ καδί κε ηνπο 
εηδηθνχο δείθηεο γηα ζπιινγή θαη εμέηαζε ησλ πγξψλ δηαξξνψλ. 

• Να έρνπλ βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο βάξδηεο ησλ κεηαθνξέσλ απνβιήησλ. 

• Να κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαθνξά άιισλ πιηθψλ ή απνβιήησλ. 

 



• Να θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κεηά ην πέξαο θάζε εθθφξησζεο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ απνδεθηψλ, ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε, 
θαη λα ηνπο επηδίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απνιχκαλζεο θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ απνδεθηψλ. 

   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. 

4. Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ εξγνιάβνπ ν νπνίνο 
αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ έξγνπ. Καηαζέηεη επίζεο αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
πξνο ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ ζηαζεξή κνλάδα επεμεξγαζίαο. 

5. Η ηηκνιφγεζε ζα γίλεηαη κεηά ην πέξαο θάζε δξνκνινγίνπ ή ζην ηέινο θάζε κήλα αλεμάξηεηα 
απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. 

6. Σα έμνδα δχγηζεο ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο λα δπγίδεη 
θαη λα θαηαγξάθεη ηελ πνζφηεηα ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ, παξνπζία  Δπηηξνπήο ηεο 
Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο. Δπηπιένλ λα απνδεηθλχεη ηνλ εηήζην έιεγρν ησλ ζεξκνκέηξσλ, 
καλνκέηξσλ θαη ινηπνχ θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

Η δχγηζε γίλεηαη κε ειεθηξνληθή δπγαξηά. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ. 

7. χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία ηα Δπηθίλδπλα Απφβιεηα  
πνπ κεηαθέξνληαη θαη επεμεξγάδνληαη εθηφο ΤΜ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν έληππν 
αλαγλψξηζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία. Σν ζπλνδεπηηθφ απηφ έγγξαθν ζα 
παξάγεηαη ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα (έλα (1) γηα ηελ παξαγσγφ ΤΜ, έλα (1) γηα ην κεηαθνξέα, έλα 
(1) γηα ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο, έλα (1) γηα ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη ππνρξεσηηθά ζα 
αξρεηνζεηείηαη, σο απνδεηθηηθφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ . Σν έληππν απηφ ζα 
απνηειεί παξάιιεια βεβαίσζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ησλ ΤΜ. 

Αλεμάξηεηα από ηα απαηηνύκελα από ηελ θείκελε λνκνζεζία έληππα, ε ιύζε πνπ πξνηείλεη 
ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη νη πνζόηεηεο ΔΑΤΜ πνπ παξαδόζεθαλ 
από ηελ εθάζηνηε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα, παξαδόζεθαλ ζηελ ηειηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. 
Με ηνλ ηξόπν απηό ζα είλαη εθηθηή θαη ε δπλαηόηεηα έθδνζεο αλά πάζα ζηηγκή 
ζπγθεληξσηηθώλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα από ηε ζπιινγή έσο ηελ 
επεμεξγαζία, θαζώο επίζεο θαη γηα ηα θσδηθνπνηεκέλα πεδία ηνπ Δληύπνπ Αλαγλώξηζεο.  

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ζύζηεκα πνπ 
δηαζέηεη, ώζηε λα εμαζθαιίδνληαη θαη λα ειέγρνληαη νη απαηηήζεηο απηέο ζε πξαγκαηηθό 
ρξόλν. 

8.Ο αλάδνρνο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο γηα ηε ζπκπιήξσζε 
ηνπ ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ Αλαγλψξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία, ηνπ νπνίνπ θαη θξαηάεη αξρείν καδί κε ηα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηεο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ, ηηο αλαιχζεηο θαη κεηξήζεηο ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ, ηεο επεμεξγαζίαο 
θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο, γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. 

Αληίγξαθν ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ Αλαγλψξηζεο παξαδίδεη ν αλάδνρνο ζηελ εγθαηάζηαζε 
επεμεξγαζίαο ησλ 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) ζην θνξέα ππνδνρήο γηα ηειηθή δηάζεζε 
ησλ απνζηεηξσκέλσλ απνβιήησλ (ΥΤΣΑ). Αληίγξαθν ηνπ Δληχπνπ Αλαγλψξηζεο (ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία) παξαδίδεη ν αλάδνρνο θαη ζην θνξέα επεμεξγαζίαο φπνπ 
νδεγνχληαη ηα απφβιεηα γηα απνζηείξσζε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ Τ.Μ. 
βεβαίσζε παξαιαβήο ηεο εθάζηνηε πνζφηεηαο πξνο επεμεξγαζία κεηά ηελ απνζηείξσζε, σο 
επίζεο ζρεηηθφ έληππν ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

9. Ο αλάδνρνο λα δπγίδεη θαη λα θαηαγξάθεη ηελ πξνο απνζηείξσζε πνζφηεηα Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) θαη ηελ πξνο απνηέθξσζε πνζφηεηα ΜΔΑ θαη ΑΔΑ, 
παξνπζία  ηνπ Τπεχζπλνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο. Η δχγηζε γίλεηαη κε 
ειεθηξνληθή δπγαξηά. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 



ηνλ ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ. Δπηπιένλ λα απνδεηθλχεη ηνλ εηήζην 
έιεγρν ησλ ζεξκνκέηξσλ, καλνκέηξσλ θαη ινηπνχ θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

10. Ο αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ΔΑΤΜ απφ ηελ πγεηνλνκηθή κνλάδα ζα δηεμάγεη έιεγρν 
κε θαηάιιειε ζπζθεπή αλίρλεπζεο γηα ξαδηελεξγά πιηθά. Διέγρεηαη ν θάζε πεξηέθηεο ρσξηζηά. ε 
πεξίπησζε πνπ βξεζεί ραξηνθηβψηην κε ξαδηελεξγφ πιηθφ πνπ δελ είλαη εληφο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ νξίσλ (ξαδηελέξγεηα θηβσηίνπ > 3 Υ ξαδηελέξγεηα πεξηβάιινληνο) ην θηβψηην δελ 
παξαιακβάλεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή κνλάδα. Δπίζεο λα εθαξκφδνληαη ηα 
νξηδφκελα απφ ηελ ΔΔΑΔ θαη γηα θάζε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ. 

11 α. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ απνβιήηνπ, εληφο θαη εθηφο 
Τγεηνλνκηθήο  Μνλάδαο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η ηρλειαζηκφηεηα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζε φια 
ηα ζηάδηα (ζπιινγή, κεηαθνξά, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, απνζήθεπζε, ηειηθή επεμεξγαζία). Ο 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ 
εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ. 

β. Η ιχζε πνπ πξνηείλεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη πνζφηεηεο ΔΑΤΜ 
πνπ παξαδφζεθαλ  
απφ ηελ εθάζηνηε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα, παξαδφζεθαλ ζηελ ηειηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. Ο 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο        πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ζχζηεκα πνπ 
δηαζέηεη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη λα ειέγρεηαη ε απαίηεζε απηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

γ. Η ιχζε πνπ πξνηείλεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα 
δηαρσξηζκνχ ησλ απνβιήησλ 
 αλά Τγεηνλνκηθή Μνλάδα. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά 
ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη θαη ειέγρεη ηελ απαίηεζε απηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

δ. Η ιχζε πνπ πξνηείλεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο 
αλά πάζα ζηηγκή ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα απφ ηε ζπιινγή 
έσο ηελ επεμεξγαζία. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ 
ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξόθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεηαθνξηθή εηαηξεία γηα ηελ 
εθηέιεζε κέξνπο 
ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ηόηε απαηηείηαη λα θαηαηεζεί γλήζην αληίγξαθν 
ηεο κεηαμύ ηνπο ζύκβαζεο. 
 
 
ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ: 
 
1. Ο αλάδνρνο ζπιινγήο-κεηαθνξάο λα παξαδίδεη ηα απφβιεηα ζε εγθεθξηκέλε, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο (λα ππάξρεη ζχκβαζε ζε 
ηζρχ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο απαηηείηαη λα θαηαηεζεί). 

2. Η ζπιινγή ησλ ΔΑΤΜ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία, απφ ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηεο 
Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο (Ννζνθνκείν ή Κέληξν Τγείαο) θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζην φρεκα 
κεηαθνξάο λα γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 

3. Η κεηαθνξά ησλ πξνο επεμεξγαζία ΔΑΤΜ) φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ηζρχνπζα 
θείκελε λνκνζεζία, λα γίλεηαη απφ θαηάιιειν φρεκα ή νρήκαηα, αδεηνδνηεκέλνπ γηα απηφ ην 
ζθνπφ, θνξέα. 
 Η νξηδφκελε ζχκθσλα κε ηηο Κ.Τ.Α 146163/8-5-2012 κέζνδνο επεμεξγαζίαο ησλ Μηθηψλ 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ), είλαη ε κέζνδνο κφλν ηεο απνηέθξσζεο. 

4. Σν φρεκα κεηαθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, θαη΄ ειάρηζηνλ, λα είλαη εηδηθφ, ηειείσο θιεηζηφ, ζηεγαλφ, 
λα έρεη δπλαηφηεηα ςχμεο ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο ή ίζεο κε 8νC, λα κε θέξεη κεραληζκφ 
ζπκπίεζεο, λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά, λα κπνξεί λα πιέλεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη 
εχθνια θαη λα δηαζέηεη δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ θαη ησλ ρεηξηζηψλ. 
ην φρεκα κεηαθνξάο θαιφ είλαη λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο «ΔΑΑΜ» ή «ΜΔΑ». 



Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ΔΑΤΜ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ πνζνηήησλ ΔΑΤΜ 
πνπ εηζάγνληαη θαη εμάγνληαη απφ απηά, θαζψο θαη ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ ησλ ΔΑΤΜ αλά 
Τγεηνλνκηθή Μνλάδα, ψζηε ε πιεξνθνξία απηή λα είλαη δηαζέζηκε ηε ζηηγκή παξάδνζεο απηψλ 
ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο. 

5. Ο αλάδνρνο λα πξαγκαηνπνηεί ηελ απνθνκηδή θαη κεηαθνξά, κε ηε ζπρλφηεηα πνπ ζα ηνπ 
θαζνξίζεη ε θάζε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα, κε βάζε ηελ παξαγφκελε απφ απηήλ πνζφηεηα ΜΔΑ, κε 
ειάρηζηε ζπρλφηεηα επεμεξγαζίαο 1 θνξά θάζε 5 εκέξεο. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 
νπνίεο ε παξαγφκελε πνζφηεηα δελ μεπεξλάεη ηα 500 ιίηξα, νπφηε ε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα έρεη ην 
δηθαίσκα λα ηελ απνζήθεπζε ζε ζεξκνθξαζία θάησ απφ 0ν C γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 30 
εκέξεο. 
6.Οη κέξεο κεηαθνξάο δε ζα πεξηιακβάλνπλ άββαηα, Κπξηαθέο θαη επίζεκεο αξγίεο ηνπ 
ειιεληθνχ θξάηνπο. Η απνθνκηδή ζα γίλεηαη παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ ηεο Τ.Μ γηα ηα (ΜΔΑ), ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ψξεο πνπ ζα νξίζεη ν ίδηνο. 

7. Σν φρεκα κεηαθνξάο λα ηνπνζεηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν, εηδηθά θαζνξηζκέλν απφ ηελ Τγεηνλνκηθή 
Μνλάδα, ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη ηα απφβιεηα. 

9. Ο αλάδνρνο λα θαηαζέηεη ζηελ εθάζηνηε εμππεξεηνχκελε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα πξφγξακκα 
εξγαζηψλ ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ EAYΜ θαζψο θαη λα 
θαηαζέζεη πιήξε πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά νρεκάησλ, ζήκαλζε 
νρεκάησλ θ.ι.π.) θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη. 

10. Ο αλάδνρνο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο θαη ηελ Δπηηξνπή  
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ Αλαγλψξηζεο ησλ 
ΔΑΤΜ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία, ηνπ νπνίνπ θαη θξαηάεη αξρείν.  
Σν σο άλσ Έληππν ζπλνδεχεη ηα EAYM  θαηά ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπο εθηφο ηεο 
Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο. Αληίγξαθν ηνπ Δληχπνπ απνδίδεη ν αλάδνρνο θαη ζην θνξέα φπνπ 
νδεγνχληαη ηα απφβιεηα γηα απνζηείξσζε ή απνηέθξσζε. 
Αλεμάξηεηα απφ ηα απαηηνχκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία έληππα, ε ιχζε πνπ πξνηείλεη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο  
πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη νη πνζφηεηεο ΔΑΤΜ πνπ παξαδφζεθαλ απφ ηελ εθάζηνηε Τγεηνλνκηθή 
Μνλάδα,  
παξαδφζεθαλ ζηελ ηειηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη 
ζηνλ Τπεχζπλν Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο ηα δπγνιφγηα ησλ θνξέσλ επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΤΜ θαηά 
ηελ παξαιαβή ησλ ΔΑΤΜ, θαζψο θαη νη βεβαηψζεηο  γηα επηηπρή απνζηείξσζε θαη απνηέθξσζε 
ησλ ΔΑΤΜ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα είλαη εθηθηή θαη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο αλά πάζα ζηηγκή 
ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα απφ ηε ζπιινγή έσο ηελ 
επεμεξγαζία, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα θσδηθνπνηεκέλα πεδία ηνπ Δληχπνπ Αλαγλψξηζεο. 

 11.Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ζχζηεκα πνπ 
δηαζέηεη, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη θαη λα ειέγρνληαη νη απαηηήζεηο απηέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

12. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη ηηο ζρεηηθέο πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο ψζηε κέρξη ηελ παξάδνζε 
ησλ απνβιήησλ γηα απνηέθξσζε λα εθηειεί πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ (ΜΔΑ) , εθηφο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ, λα θξνληίδεη ψζηε ηα απφβιεηα λα 
ηνπνζεηνχληαη ζε δεχηεξν ππνδνρέα ηνπ ηδίνπ ρξψκαηνο κε ηνλ αξρηθφ ππνδνρέα (θφθθηλν εθηφο 
απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνο απνηέθξσζε απφβιεηα πεξηέρνπλ πάλσ απφ 1% αινγνλνχρεο 
νξγαληθέο νπζίεο νπφηε ην ρξψκα ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ δεχηεξνπ ππνδνρέα είλαη πξάζηλν), 
πιήξνπο ζηεγαλφηεηαο, γηα λα απνηξέπνληαη ηπρφλ δηαθπγέο πγξψλ θαη λα ππνινγίδεη ζην κέγηζην 
ρξφλν απνζήθεπζεο αζξνηζηηθά θαη ην ρξφλν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο εληφο ηεο Τγεηνλνκηθήο 
Μνλάδαο. 

 

 

 

 



13. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη ηε ζρεηηθή άδεηα γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ΔΑΤΜ, πνπ 
ρνξεγείηαη κε Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εθφζνλ ε κεηαθνξά γίλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
Πεξηθέξεηεο (σο ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία) ή πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 
νηθείαο Πεξηθέξεηαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο, 
εθφζνλ ε κεηαθνξά γίλεηαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

14. Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ εξγνιάβνπ ν νπνίνο 
αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ έξγνπ. Καηαζέηεη επίζεο αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο 
γηα ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο. 

15. Η ηηκνιφγεζε ζα γίλεηαη κεηά ην πέξαο θάζε δξνκνινγίνπ ή ζην ηέινο θάζε κήλα αλεμάξηεηα 
απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. 

16. Σα έμνδα δχγηζεο ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

17. Ο αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ΔΑΤΜ απφ ηελ πγεηνλνκηθή κνλάδα ζα δηεμάγεη έιεγρν 
κε θαηάιιειε ζπζθεπή αλίρλεπζεο γηα ξαδηελεξγά πιηθά. Διέγρεηαη ην θάζε ραξηνθηβψηην ρσξηζηά. 
ε πεξίπησζε πνπ βξεζεί ραξηνθηβψηην κε ξαδηελεξγφ πιηθφ πνπ δελ είλαη εληφο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ νξίσλ (ξαδηελέξγεηα θηβσηίνπ > 3 Υ ξαδηελέξγεηα πεξηβάιινληνο) ην θηβψηην δελ 
παξαιακβάλεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή κνλάδα. 

18. ε πεξίπησζε αζηνρίαο/αηχρεκα, ή βιάβεο ή ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, ν 
αλάδνρνο λα θξνληίζεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ ζε 
ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο ή ίζεο κε 5νC 

19. Ο αλάδνρνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ADR γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ 
εκπνξεπκάησλ (ΦΔΚ 113/Α΄/4-6-1999, Παξάξηεκα Α΄, Μέξνο 2, Κεθ. 2.2.6.2, Κιάζε 6.2, Μέξνο 
4, Κεθ. 4.1). Σα νρήκαηα θφξησζεο απνβιήησλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπκθσλίαο ADR θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο . 
Απαηηείηαη ε θαηάζεζε θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ATP φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε ηθαλφηεηα ςχμεο ησλ 
ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ θνξηεγψλ ςπγείσλ (αξηζκ. Α1/νηθ/27683/2320, ΦΔΚ 948/22-5-2008). 

20.Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, πνπ απαζρνιείηαη ζηε κεηαθνξά ησλ ΔΑΤΜ, λα είλαη θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν θαη λα δηαζέηεη ηα πηζηνπνηεηηθά (θαηά ADR) πνπ ρνξεγεί ην 
ειιεληθφ θξάηνο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

21. 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 γλήζην 
αληίγξαθν ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο. 

22. Ο αλάδνρνο πξέπεη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ Ννζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008. 

26.Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ απνβιήηνπ, εληφο  θαη εθηφο 
Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η ηρλειαζηκφηεηα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζε φια 
ηα ζηάδηα (ζπιινγή, κεηαθνξά, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, απνζήθεπζε, ηειηθή επεμεξγαζία). Ο 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ 
εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ. 
 

Σνλίδεηαη πσο : 

1. Η ιχζε πνπ πξνηείλεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη πνζφηεηεο ΔΑΤΜ 
πνπ παξαδφζεθαλ  

        απφ ηελ εθάζηνηε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα, παξαδφζεθαλ ζηελ ηειηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο.  
        Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ζχζηεκα πνπ 
δηαζέηεη, ψζηε λα    
        εμαζθαιίδεηαη θαη λα ειέγρεηαη ε απαίηεζε απηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

 



2. Η ιχζε πνπ πξνηείλεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα 
δηαρσξηζκνχ ησλ απνβιήησλ αλά Τγεηνλνκηθή Μνλάδα. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη θαη ειέγρεη ηελ απαίηεζε 
απηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

3.  Η ιχζε πνπ πξνηείλεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο 
αλά πάζα ζηηγκή ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα απφ ηε 
ζπιινγή έσο ηελ επεμεξγαζία. 
 

        Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ      
εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ. 
 
 
 
Α. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΤΛΛΟΓΗ – ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ  
 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ (ΔΑΑΜ) 
 
 
Οη πξνζθέξνληεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα  ηθαλνπνηνχλ φια ηα παξαθάησ θξηηήξηα 
απνδνρήο.. 
 Να θαηαηεζνχλ αλαιπηηθά πηζηά(επηθπξσκέλα) αληίγξαθα ησλ θαησηέξσ: 
 
I) Γηα ηε ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ), απαηηνχληαη 
λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη  δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 
νπνία  αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο 
Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή 
έλσζε Δηαηξεηψλ: 
 
α) Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ ΜΔΑ, 
ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163, φπνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο 
νπνίεο θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163 
(Δθαξκνγή απαηηήζεσλ λέαο λνκνζεζίαο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ΔΑΤΜ). 
 
Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δηαρείξηζεο ΔΑΤΜ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν θνξέσλ 
δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ (ΚΤΑ 13588/725/2006). 
 
 
β)  Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη 
ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) πνπ 
παξάγνληαη απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία θαη φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα 
εθηειέζεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



γ) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
κε ζεψξεζε γλεζίνπ 
ππνγξαθήο, ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο 
Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) ζηελ 
νπνία λα δειψλεηαη φηη δηαζέηεη δχν θαη' ειάρηζηνλ νρήκαηα κεηαθνξάο, ηα νπνία είλαη εηδηθά, 
ηειείσο θιεηζηά, ζηεγαλά, 
λα έρνπλ δπλαηφηεηα ςχμεο < 8° C, δελ θέξνπλ κεραληζκφ ζπκπίεζεο, επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή 
κεηαθνξά ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ), κπνξνχλ λα πιέλνληαη 
θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη δηαζέηνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ 
θαη ησλ ρεηξηζηψλ. 
 
δ) Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ηαηξηθώλ 
απνβιήησλ κνιπζκαηηθνύ ραξαθηήξα φηη δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία ηα κνιπζκαηηθά απφβιεηα 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 
Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ), κε ζπλεκκέλα αληίγξαθα ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) θαη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) ζε ηζρχ. 
 
ε) Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ηνπ λνκίκνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ) κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα αζθάιηζε ηεο αζηηθήο 
επζχλεο θαη θάιπςεο δεκηψλ πξνο ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ζε ηζρχ. 
 
ζη) ύκβαζε ηνπ λνκίκνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο 
Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ) κε πηζηνπνηεκέλν χκβνπιν Αζθαιείαο γηα ηελ Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ 
Δκπνξεπκάησλ (ΑΜΔΔ) ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 64834/5491/2000 (ΦΔΚ 1350/Β΄) θαη όπσο 
πξνβιέπεηαη ζην  ηκήκα 1.8.3 ηεο ADR θαη λα απνδεηθλύεηαη ή λα βεβαηώλεηαη ε 
πηζηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πκβνύινπ Αζθαιείαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 
απνβιήησλ (ΔΑΑΜ). 
 
δ) Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ Ορεκάησλ πνπ ζαθώο λα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα 
κεηαθνξά κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά ADR θαη ATP, 
ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 948 Β/22-5-2008 θαη ηελ απφθαζε κε αξ.πξση.Α3/28216/2567 απφ 21-5-
2009).θαη ηελ ΤΑ 1383/840/2007 «Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε  
θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο – κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ 309/Β/7−3−07), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε Α 11383/840/2007 «Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο 
ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο – κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ 309/Β/7−3−07), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΤΑ Α1/νηθ/27683/2320/2008 (ΦΔΚ Β ́ 948). 
  
ε) Πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR, ησλ νδεγψλ πνπ ζα δηελεξγνχλ ηελ 
κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ην απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε ησλ νδεγψλ κε ηελ εηαηξεία 
(αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ). Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νδεγψλ πνπ 
θέξνπλ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη επαγγεικαηηθνχ δηπιψκαηνο νδήγεζεο. 
 
ζ) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
κε ζεψξεζε γλεζίνπ 
ππνγξαθήο ηεο αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείαο κεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο 
Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ), κε ηελ 
νπνία ζα δεζκεχεηαη φηη ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξηεγά ςπγεία πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR 
θαη δχν (2) νδεγνχο 
πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ADR θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 
η) Ο λόκηκνο θάηνρνο ηεο άδεηαο ζπιινγήο – κεηαθνξάο ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 
Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ), ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 γηα ηελ 
ζπιινγή – κεηαθνξά επηθηλδχλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ ακηγψο κνιπζκαηηθνχ ραξαθηήξα. 



 
Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ  146163/2012 (ΦΔΚ 
Β΄1537/8-5-2012) θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε 
δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 
 
 
II) Γηα ηελ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ), 
απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ινηπά 
δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο επεμεξγαζίαο ησλ Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ), πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή 
ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε εηαηξεηψλ ή εηαηξία ζπιινγήο – κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη 
ζχκβαζε κε πηζηνπνηεκέλε εηαηξία επεμεξγαζίαο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο 
Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ). 
 
α) Έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 1650/1986 όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
από ηνλ Ν. 3010/2002 θαη όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 
 
β) Πιήξε ηερληθά ζηνηρεία κνλάδαο επεμεξγαζίαο, δειαδή: Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο 
κνλάδαο ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο θαη νη απαηηνχκελεο  θαηά πεξίπησζε 
κεηξνχκελεο ζπλζήθεο  ηεο κεζφδνπ (π.ρ ζεξκνθξαζία,  πίεζε, ν ηχπνο ζπζθεπαζίαο, ν ρξφλνο 
παξακνλήο ησλ απνβιήησλ ζηε ζεξκνθξαζία επεμεξγαζίαο, ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ απαεξίσλ 
απνηέθξσζεο ζηελ ζεξκνθξαζία επεμεξγαζίαο (γηα ηηο κνλάδεο απνηέθξσζεο), ε απνδεθηή 
πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία θαη ην κέγηζην  θνξηίν  πνπ κπνξεί αλά θχθιν 
εξγαζίαο λα δερζεί  πξνο επεμεξγαζία ν ζπγθεθξηκέλνο θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκφο θ.ι.π.) 
 
γ) Τπεύζπλε δήισζε πνπ λα δειώλεηαη όηη ν αλάδνρνο ζα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 
ηειηθνύ πξντόληνο, φηη κε δηθή ηνπ επζχλε ζα κεηαθέξεη ην ηειηθφ πξντφλ ζηνλ πιεζηέζηεξα 
ΥΤΣΑ ή ζε άιιν ρψξν, φπνπ ζα επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ηνπ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ε 
κεηαθνξά θαη ε ηειηθή δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ΔΑΑΜ ζα γίλεηαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 
δ) Ιδηαίηεξα γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο λα ππνβιεζνύλ: 
 
1) Σερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ. 
 
2) Οη απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη Τπεύζπλε Γήισζε πνπ ξεηψο λα δειψλεη πσο ε κνλάδα επεμεξγαζίαο είλαη 
ζχκθσλε κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ 146163/8-5-2012 
 
3) ηνηρεία Πηζηνπνηήζεσλ – Διέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε φισλ ησλ πξνηχπσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, θαζψο θαη ηεο απνζηεηξσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ 
απφ έγθπξνπο θξαηηθνχο ή/θαη 
δηεζλείο θνξείο. 
 
4) ηνηρεία αμηνπηζηίαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εμνπιηζκνύ επεμεξγαζίαο, πνπ 
αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηελ 
πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ ηνπ έξγνπ. 
 
5)  Ο Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ή απνηέθξσζεο 
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 θαη ISO 14001 γηα ηελ επεμεξγαζία 
επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ ακηγψο κνιπζκαηηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη γηα ηελ ηπρφλ 
κεηαθνξά ησλ επεμεξγαδφκελσλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο  
Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηεο ηερληθήο απνζηείξσζεο. 
     



6) Ο Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ή απνηέθξσζεο 
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Αζθαιηζηήξην πκβφιαην θαηάιιειεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξνο ηξίηνπο 
θαη επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ΗΠ 
13588/725/2006. 
 
7) Οη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπο λα 
απνδεηθλύνπλ  απνηειεζκαηηθό ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο  γηα ηελ 
επεμεξγαζία ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ), πξνθεηκέλνπ λα κελ 
παξεκπνδίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ βαζηθνχ 
εμνπιηζκνχ. 
 
8)  Ιρλειαζηκόηεηα: Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ απνβιήηνπ, εληφο θαη 
εθηφο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η ηρλειαζηκφηεηα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζε 
φια ηα ζηάδηα ( ζπιινγή, κεηαθνξά, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, απνζήθεπζε, ηειηθή επεμεξγαζία). 
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ 
εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ. 
 
ε) Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο επηπιένλ (ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα θείκελε λνκνζεζία ) 
λα ππνβιεζνύλ: 
 
ε.1. Άδεηα ζπιινγήο - κεηαθνξάο ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ 
(ΔΑΑΜ) πνπ έρνπλ ππνζηεί ηελ επεμεξγαζία ηεο απνζηείξσζεο. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή 
Έλσζεο Δηαηξεηψλ, ηελ άδεηα απηή 
απαηηείηαη λα δηαζέηεη έλα κέινο. 
 
ε.2. Βεβαίσζε ηειηθνύ απνδέθηε (ΥΤΣΑ), φηη απνδέρεηαη ηα απνζηεηξσκέλα απφβιεηα πξνο 
δηάζεζε ζην ΥΤΣΑ. 
 
ζη) Γηα κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο ή ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 
ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη 
λα θαηαζέζεη ζρεηηθά έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ηεξεί ην πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ αξ. 
12740/00  ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 146163(ΦΔΚ1537/Β/2012) θαη θαηά πεξίπησζε ην πξφηππν 
ΔΛΟΣ 12347/98 ιακβάλνληαο  ππφςε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν απνζηείξσζεο θαη ζχκθσλα 
ζε ελαξκφληζε κε ηελ   ΚΤΑ 146163(ΦΔΚ1537/Β/2012). 
 
ε) Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί έιεγρν κε ηε ρξήζε 
θαηάιιεισλ ρεκηθψλ & βηνινγηθψλ δεηθηψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 
εθαξκφδεηαη (πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO:11138) φπσο 
απηά αληηθαηέζηεζαλ ηα πξφηππα (ΔΛΟΣ ΔΝ ζεηξά 866-97) γηα θάζε θνξηίν (πνζφηεηα) πνπ 
ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία απηή.  
Να ππνβιεζεί έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλύεη όηη νη ρξεζηκνπνηνύκελνη δείθηεο πιεξνύλ ηα 
ελ ιόγσ πξόηππα.  
Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα θείκελε 
λνκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. 
 
 
Όια ηα αλωηέξω ζηνηχεία πξνο απόδεημε εθπιήξωζεο ηωλ όξωλ απνδνχήο ηωλ 
δηαγωληδνκέλωλ (απαξάβαηνη όξνη), πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζην θάθειν Τεχληθήο 
Πξνζθνξάο. 
 
 
 
 
 



Β. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΤΛΛΟΓΗ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΜΙΚΣΩΝ 
 
ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Μ.Δ.Α.) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΑΔΑ) 
 
 
Οη πξνζθέξνληεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα  ηθαλνπνηνχλ  φια ηα παξαθάησ θξηηήξηα 
απνδνρήο.. 
 Να θαηαηεζνχλ αλαιπηηθά  πηζηά(επηθπξσκέλα) αληίγξαθα ησλ θαησηέξσ: 
 
I) Γηα ηε ΜΔΣΑΦΟΡΑ Μηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ (ΑΔΑ), απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη 
άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ησλ Μηθηψλ 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ), πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε 
Κνηλνπξαμία ή έλσζε Δηαηξεηψλ: 
 
α) Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ ΜΔΑ 
θαη ΑΔΑ, ζχκθσλα κε  ηελ ΚΤΑ νηθ.146163, φπνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη πεξηθέξεηεο 
κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο ΚΤΑ 
νηθ.146163.  
(Δθαξκνγή απαηηήζεσλ λέαο λνκνζεζίαο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ΔΑΤΜ) 
 
Σα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δηαρείξηζεο ΔΑΤΜ πξέπεη θαηαρσξνύληαη ζην Μεηξών 
θνξέσλ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ.(ΚΤΑ 13588/725/2006) 
 
β) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
κε ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ), 
ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ Μηθηψλ 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ), πνπ παξάγνληαη απφ 
ηηο Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θείκελε 
λνκνζεζία θαη φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο 
κεηαθνξάο ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ  ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ηζρχνπζαο 
θείκελεο λνκνζεζίαο . 
 
γ) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
κε ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ), ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη 
δηαζέηεη δχν θαη' ειάρηζηνλ νρήκαηα κεηαθνξάο, ηα νπνία είλαη εηδηθά, ηειείσο θιεηζηά, ζηεγαλά, 
λα έρνπλ δπλαηφηεηα ςχμεο < 8° C, δελ θέξνπλ κεραληζκφ ζπκπίεζεο, επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή 
κεηαθνξά ησλ Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 
(ΑΔΑ), κπνξνχλ λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη δηαζέηνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ 
αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ θαη ησλ ρεηξηζηψλ. 
 
δ) Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΜΔΑ θαη ΑΔΑ 
φηη δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία ηα κνιπζκαηηθά απφβιεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ 
αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ), κε ζπλεκκέλα αληίγξαθα ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) θαη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο 
ΜΔΑ ζε ηζρχ. 
 



ε) Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ηνπ λνκίκνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο  Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα αζθάιηζε ηεο αζηηθήο επζχλεο θαη θάιπςεο δεκηψλ πξνο 
ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ζε ηζρχ. 
 
ζη) ύκβαζε ηνπ λνκίκνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο  Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ, κε 
πηζηνπνηεκέλν χκβνπιν Αζθαιείαο γηα ηελ Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (ΑΜΔΔ) 
ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 64834/5491/2000 (ΦΔΚ1350/Β΄) θαη λα απνδεηθλύεηαη ή βεβαηώλεηαη  ε 
πηζηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πκβνύινπ Αζθαιείαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 
απνβιήησλ (ΜΔΑ θαη ΑΔΑ). 
 
δ) Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ Ορεκάησλ πνπ ζαθώο λα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα 
κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά ADR θαη ATP, 
ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 948 Β/22-5-2008 θαη ηελ απφθαζε κε αξ.πξση.Α3/28216/2567 απφ 21-5-
2009).θαη ηελ ΤΑ 11383/840/2007 «Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο 
ζε  θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο – κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ 309/Β/7−3−07), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε Α 11383/840/2007 «Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο 
ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο – κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ 
309/Β/7−3−07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΤΑ Α1/νηθ/27683/2320/2008 (ΦΔΚ Β ́ 948). 
 
ε) Πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR, ησλ νδεγψλ πνπ ζα δηελεξγνχλ ηελ 
κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ην απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε ησλ νδεγψλ κε ηελ εηαηξεία 
(αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ). Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νδεγψλ πνπ 
θέξνπλ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη επαγγεικαηηθνχ δηπιψκαηνο νδήγεζεο. 
 
ζ) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
κε ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο ηεο αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείαο κεηαθνξάο Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 
(ΜΔΑ), κε ηελ νπνία ζα δεζκεχεηαη φηη ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξηεγά ςπγεία 
πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR θαη δχν (2) νδεγνχο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ADR θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
η) Ο λόκηκνο θάηνρνο ηεο άδεηαο ζπιινγήο – κεηαθνξάο ησλ Μηθηώλ Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ), ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008   γηα ηελ ζπιινγή – κεηαθνξά επηθηλδχλσλ ηαηξηθψλ 
απνβιήησλ. 
Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα  ζηελ ΚΤΑ 146163/2012 (ΦΔΚ 
Β΄1537/8-5-2012) θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε 
δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 
II) Γηα ηελ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ, απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο 
άδεηαο επεμεξγαζίαο ησλ Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ (ΑΔΑ), πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή 
έλσζε εηαηξεηψλ ή εηαηξία ζπιινγήο – κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ζχκβαζε κε πηζηνπνηεκέλε εηαηξία 
επεμεξγαζίαο Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ). 
 
α) Έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 1650/1986 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 
ηνλ Ν. 3010/2002 
θαη φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
β) Πιήξε ηερληθά ζηνηρεία κνλάδαο επεμεξγαζίαο, δειαδή: Αλάινγα κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε 
κέζνδν επεμεξγαζίαο  ην Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη νη 
απαηηνχκελεο κεηξνχκελεο κεηαβιεηέο φπσο  ζεξκνθξαζία, ε πίεζε, ν ηχπνο ζπζθεπαζίαο, ν 
ρξφλνο παξακνλήο ησλ απνβιήησλ ζηε ζεξκνθξαζία επεμεξγαζίαο, ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ 
απαεξίσλ απνηέθξσζεο ζηελ ζεξκνθξαζία απνηέθξσζεο, 



απνδεθηνί ηχπνη ζπζθεπαζίαο, ε απνδεθηή πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία θαη ην 
κέγηζην θνξηίν 
πνπ κπνξεί αλά θχθιν εξγαζίαο λα δερηεί πξνο επεμεξγαζία ν ζπγθεθξηκέλνο θαηά πεξίπησζε 
εμνπιηζκφο θ.ι.π.  
 
γ) Τπεύζπλε δήισζε πνπ λα δειώλεηαη όηη ν αλάδνρνο ζα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 
ηειηθνύ πξντόληνο, φηη κε δηθή ηνπ επζχλε ζα κεηαθέξεη ην ηειηθφ πξντφλ ζηνλ πιεζηέζηεξα 
ΥΤΣΑ ή ζε άιιν ρψξν, φπνπ ζα επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ηνπ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ε 
κεηαθνξά θαη ε ηειηθή δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ Μηθηψλ 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ), ζα γίλεηαη ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία. 
 
i) Γηα ηηο κνλάδεο απνηέθξωζεο επηπιένλ λα ππνβιεζεί:  
 
α) Βεβαίσζε ηνπ θνξέα επεμεξγαζίαο Μηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ), κε απνηέθξσζε γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ ππνιεηκκάησλ 
θαχζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ ή ησλ επηθηλδχλσλ 
απνβιήησλ (ζε ΥΤΣΑ ή ΥΤΣΔΑ) αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπο. 
 
δ) Γηα ηηο κνλάδεο απνηέθξσζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 
22912/1117/05 (ΦΔΚ 
759 Β76-6-05), ζηελ Οδεγία 2000/76/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
4εο Γεθεκβξίνπ 2000 γηα ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη φζα αλαθέξνληαη ζηελ 
ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία . 
 
 
ε) Γηα ηηο κνλάδεο απνηέθξσζεο Μηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ), λα θαηαηεζνύλ: 
 
 
1) Σερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ. 
 
2) Οη απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 
 
3) ηνηρεία Πηζηνπνηήζεσλ – Διέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε φισλ ησλ πξνηχπσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία , θαζψο θαη ηεο απνηεθξσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 
εμνπιηζκνχ απφ έγθπξνπο θξαηηθνχο ή/θαη δηεζλείο θνξείο. 
 
4) ηνηρεία αμηνπηζηίαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εμνπιηζκνύ επεμεξγαζίαο, πνπ 
αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηελ 
πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ), ηνπ 
έξγνπ. 
 
δ) Ο Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο απνηέθξσζεο ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008  θαη ISO 14001 γηα ηελ επεμεξγαζία επηθίλδπλσλ 
ηαηξηθψλ απνβιήησλ.. 
 
ε) Ο Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο απνηέθξσζεο ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη Αζθαιηζηήξην 
πκβφιαην θαηάιιειεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξνο ηξίηνπο θαη επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο 
ζηελ πξφηεξε 
θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία . 
 



ζ) Οη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εθεδξηθό κεραλνινγηθό εμνπιηζκό γηα 
ηελ επεμεξγαζία ησλ 
Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ), πξνθεηκέλνπ 
λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 
βαζηθνχ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία . 
 
iii) Ιρλειαζηκόηεηα: Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ απνβιήηνπ, εληφο θαη 
εθηφο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η ηρλειαζηκφηεηα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζε 
φια ηα ζηάδηα ( ζπιινγή, κεηαθνξά, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, απνζήθεπζε, ηειηθή επεμεξγαζία). 
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ 
εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ. 
 
 
 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΔΦΡΩΗ 
 
Σα ΔΑΑΜ, ΜΔΑ θαη ΑΔΑ κπνξνχλ γεληθά λα ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο 
απνηέθξσζεο (κε εμαίξεζε ηα απφβιεηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα I ηεο ΚΤΑ 146163/8-5-
2012 ελψ νη κέζνδνη απνζηείξσζεο κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη γηα ηελ επεμεξγαζία κφλν ησλ 
ΔΑΑΜ. 
 
ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν Πίλαθαο Ι ηεο ΚΤΑ 
146163/8-5-2012, θαη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ησλ Γειηίσλ Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο. 
 
 Η κέζνδνο επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΑΜ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε ζρέζε κε ηε απνζηείξσζε ησλ 
κηθξννξγαληζκψλ ησλ απνβιήησλ. 
 
 
 
 ΔΛΑΥΙΣΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ  
                                                                         (ΣΑΘΔΡΔ Ή ΚΙΝΗΣΔ) 
 
Μέζνδνη απνζηείξσζεο ζύκθσλα κε ηελ  ΚΤΑ 146163/2012 : Τγξή ζεξκηθή Δπεμεξγαζία 
(Απηόθαπζην), Αθηηλνβνιία Μηθξνθύκαηα, Ξεξή Θεξκηθή Δπεμεξγαζία θαη Υεκηθή 
Δπεμεξγαζία.  
 
1. Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο θαηαιιειφηεηαο θαη 
αζθαινχο 
ιεηηνπξγίαο, (ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία) απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο (π.ρ. 
έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ) θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία 
δξαζηεξηνπνηείηαη.  
 
2.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. 
 
3. Οη δηαδηθαζίεο απνζηείξσζεο  φπσο  λα αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ηνπ 
ΔΛΟΣ αξ. 12740/00 (ν 
αλάδνρνο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΛΟΣ). ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 146163 
(ΦΔΚ1537/Β΄/2012) θαη (θαηά πεξίπησζε), ην πξφηππν ΔΛΟΣ 12347/98 (αλάινγα κε ηε κέζνδν 
απνζηείξσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εθαξκφδεη κέζνδν απνζηείξσζεο 
πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο επηηξεπφκελεο κεζφδνπο ηεο ΚΤΑ 146163/2012) 
 



4. Ο αλάδνρνο λα ηεκαρίδεη ηα απφβιεηα ζηνλ ίδην ρψξν πνπ γίλεηαη ε απνζηείξσζε, ψζηε λα κελ 
είλαη αλαγλσξίζηκα (απνηειεζκαηηθφηεηα απνζηείξσζεο θαη κείσζε φγθνπ). 
 
5. Η θαηεξγαζία ησλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο  θαη γηα ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ (ηειηθφ κηθξνβηαθφ θνξηίν παξεκθεξέο 
κε απηφ ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ). 
 
6. 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. 
 
7. Να πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ (ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ) ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο  
ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη (πξφηππα ΔΛΟΣ, ζεηξά ΔΝ866, φπσο απηά αληηθαηαζηάζεθαλ 
απφ ηα πξφηππα ΔΝ 11138), γηα θάζε θνξηίν (πνζφηεηα) πνπ ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία απηή. 
 
8. Η κνλάδα επεμεξγαζίαο  αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν απνζηείξσζεο λα δηαζέηεη 
θαηαγξαθηθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ φισλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 
ιεηηνπξγηψλ (π.ρ. ζεξκφκεηξα, καλφκεηξα θ.α.), γηα ηελ ζπλερή θαηαγξαθή ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ παξακέηξσλ ( ζεξκνθξαζίαο, πίεζεο,  ρξφλνπ απνζηείξσζεο θαη γεληθά ησλ 
παξακέηξσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνζηείξσζεο. 
 
9. Αλ πξφθεηηαη γηα θηλεηή κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ λα ηνπνζεηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν, 
εηδηθά 
θαζνξηζκέλν απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Μνλάδα, ρψξν, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο 
εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, 
δίθηπν χδξεπζεο, απνρέηεπζεο ,ππξφζβεζεο θ.α.). 
 
10. Οη ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο απνζηείξσζεο λα δηαζέηνπλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα απηή ηε 
ρξήζε νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη εληφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θηηξηαθνχ ρψξνπ. 
 
11.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 ελ 
1276-98. 
 
12.Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλν 
δηάγξακκα 
ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζα αλαθέξεη ηηο εθάζηνηε παξακέηξνπο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαδηθαζίαο  
απνζηείξσζεο θαη αλάινγα κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν απνζηείξσζεο φπσο( ζεξκνθξαζία, 
πίεζε, ηχπν ζπζθεπαζίαο, ρξφλνο παξακνλήο ζηε ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο, απνδεθηή 
πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία, κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί αλά θχθιν εξγαζίαο λα 
δερηεί ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο) θαη πάληα ζε ελαξκφληζε κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία 
(ΚΤΑ146163/2012) 
 
13. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη έιεγρν θαη 
εκεξήζηα θαηαγξαθή   
ζε θάζε θχθιν εξγαζίαο ηνπ είδνπο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ πξνο επεμεξγαζία, θαη ησλ 
δηαγξακκάησλ ησλ εθάζηνηε κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν 
απνζηείξσζεο. 
 
14. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί εηήζην 
έιεγρν ησλ ζεξκνκέηξσλ, καλνκέηξσλ θαη ινηπνχ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ. 
 



15.Η δεηγκαηνιεςία θαη ν έιεγρνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνζηείξσζεο γίλνληαη απφ 

εμεηδηθεπκέλν θαη δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. Σν πξφηππν ειέγρνπ πνπ αθνινπζείηαη είλαη ην 

ΔΛΟΣ EN ISO 11138.01. 

16. Ο αλάδνρνο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο γηα ηε ζπκπιήξσζε 
ηνπ ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ Αλαγλψξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία,  
ηνπ νπνίνπ θαη θξαηάεη αξρείν καδί κε ηα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ, ηηο αλαιχζεηο 
θαη κεηξήζεηο ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο, γηα 
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. 
Αληίγξαθν ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ Αλαγλψξηζεο παξαδίδεη ν αλάδνρνο ζηελ εγθαηάζηαζε 
επεμεξγαζίαο ησλ 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) ζην θνξέα ππνδνρήο γηα ηειηθή δηάζεζε 
ησλ απνζηεηξσκέλσλ απνβιήησλ (ΥΤΣΑ). Αληίγξαθν ηνπ Δληχπνπ Αλαγλψξηζεο (ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα θείκελε 
λνκνζεζία) παξαδίδεη ν αλάδνρνο θαη ζην θνξέα επεμεξγαζίαο φπνπ νδεγνχληαη ηα απφβιεηα γηα 
απνζηείξσζε,  
 έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ Τ.Μ. βεβαίσζε παξαιαβήο ηεο εθάζηνηε πνζφηεηαο 
πξνο επεμεξγαζία κεηά ηελ απνζηείξσζε, σο επίζεο ζρεηηθφ έληππν ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 
 
17. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί βηβιία θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, κε 
βάζε ηα νπνία θαηαξηίδνπλ εηήζηα έθζεζε. Οη κεηξήζεηο θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν ιεηηνπξγίαο θαη 
ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο 
Πεξηθέξεηαο. 
Η ιχζε πνπ πξνηείλεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο αλά 
πάζα ζηηγκή ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα απφ ηε ζπιινγή έσο 
ηελ επεμεξγαζία. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν 
πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ. 
 
 
18. ηε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ πξνο 
απνηέθξσζε απνβιήησλ κέρξη ηξείο (3) εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία ≤5νC ζε θαηάιιεια ςπγεία, είηε 
ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, είηε ιφγν βιάβεο ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο ή απνζηείξσζεο είηε 
ιφγσ αλαγθαίσλ έξγσλ ζπληήξεζεο. 
 
19. Σα απνζηεηξσκέλα απφβιεηα λα ηνπνζεηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ζε 
αλζεθηηθνχο ππνδνρείο θίηξηλνπ ρξψκαηνο, πνπ πξνκεζεχεηαη ν ίδηνο, ζηνπο νπνίνπο αλαγξάθεηαη 
ν ηίηινο «Απνζηεηξωκέλα ΕΑΑΜ», ε νλνκαζία ηνπ θνξέα απνζηείξσζεο, ε νλνκαζία ηεο 
Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο θαη ε εκεξνκελία επεμεξγαζίαο  ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 
20. Ο θνξέαο παξαιαβήο ησλ απνζηεηξσκέλσλ ΔΑΑΜ ειέγρεη ηνλ θνξέα επεμεξγαζίαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνζηείξσζεο κε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ απνζηεηξσκέλσλ ΔΑΑΜ 

πνπ παξαδίδνληαη γηα δηάζεζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε 2003/33/ΔΚ. 

Δπηπιένλ, ν θνξέαο παξαιαβήο εθαξκφδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Άξζξν 13 θαη ην Παξάξηεκα 
ΙΙ ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29407/3508/2002 (ΦΔΚ 1572Β/16−12−2002) «Μέηξα θαη φξνη 
γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ», ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο 
απνβιήησλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ήηαλ επηηπρήο ε επεμεξγαζία, ν θνξέαο επεμεξγαζίαο 
θαηαβάιιεη ζηνλ θνξέα δηάζεζεο ησλ απνζηεηξσκέλσλ ΔΑΑΜ ην θφζηνο ειέγρνπ ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνζηείξσζεο. 
Ο θνξέαο επεμεξγαζίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε κηθξνβηαθήο κείσζεο ζηα ΔΑΑΜ 
 
 
  



21. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη γηα ηε ζπιινγή-κεηαθνξά-ηπρφλ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ), πνπ πξννξίδνληαη γηα ή έρνπλ ππνζηεί 
απνζηείξσζε, άδεηα απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 
αξκφδηαο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΩ. θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Τγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, εθφζνλ 
ε κεηαθνξά γίλεηαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά γίλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο 
απφ κηα Πεξηθέξεηεο, ε άδεηα ρνξεγείηαη κε Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε ψζηε ε απνζηείξσζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) 
λα γίλεη απφ θηλεηή κνλάδα, εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο (Ννζνθνκείνπ ή Κέληξνπ 
Τγείαο), είλαη ε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα λα δηαζέηεη Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 
 
 
22. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξόθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεηαθνξηθή εηαηξεία γηα 
ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ηόηε απαηηείηαη λα 
θαηαηεζεί γλήζην αληίγξαθν ηεο κεηαμύ ηνπο ζύκβαζεο. 
 
 
 
ΔΛΑΥΙΣΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΑΠΟΣΔΦΡΩΗ 
 
Μέζνδνη απνηέθξσζεο ζύκθσλα κε ηελ  ΚΤΑ 146163/2012 : Θεξκηθή Ομείδσζε, 
Ππξόιπζε, Αεξηνπνίεζε θαη Πιάζκα. 
 
1. Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο θαηαιιειφηεηαο θαη 
αζθαινχο 
Λεηηνπξγίαο, (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία) απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα 
ηεο Πεξηθέξεηαο (π.ρ. έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ) θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. 
 
2.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. 
 
3. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απνηέθξσζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηα 
πξνβιεπφκελα κέηξα, φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο, νξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ γηα ηελ πξφιεςε 
ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε 
ηελ νδεγία 2000/76/ΔΚ ηεο Δ.Δ. γηα «την αποτέυρωση των αποβλήτων» ή ηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία εθφζνλ απηή είλαη απζηεξφηεξε. 
 
4. Η κνλάδα απνηέθξσζεο λα ιεηηνπξγεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ πνπ 
εθιχνληαη 
θαηά ηε δηεξγαζία λα απμάλεηαη, κε ειεγρφκελν θαη νκνηνγελή ηξφπν θαη αθφκε θαη ππφ ηηο 
δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ζηνπο 850νC, κεηξνχκελε ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ή ζε άιιν 
αληηπξνζσπεπηηθφ ζεκείν ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο φπσο νξίδεηαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 
εγθαηάζηαζεο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ δεπηεξφιεπηα.  
Δάλ απνηεθξψλνληαη ΔΑΤΜ πνπ πεξηέρνπλ πάλσ απφ 1% αινγνλνχρσλ νξγαληθψλ ελψζεσλ, 
εθθξαζκέλσλ ζε ριψξην, ε ζεξκνθξαζία πξέπεη λα απμάλεηαη ζηνπο 1100νC, επί δχν 
δεπηεξφιεπηα ηνπιάρηζηνλ. 
 
 



5. Η κνλάδα απνηέθξσζεο λα είλαη εθνδηαζκέλε κε έλα ηνπιάρηζηνλ εθεδξηθφ θαπζηήξα, πνπ 
πξέπεη λα ηίζεηαη 
απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία κφιηο ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ πέζεη θάησ απφ ηνπο 850νC ή ηνπο 
1100νC θαηά 
πεξίπησζε.  
Οη ζεξκνθξαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ θάζεσλ θαχζεο θαη γηα 
φζν ρξφλν ππάξρνπλ αθφκε ζην ζάιακν θαχζεο ΔΑΤΜ κε απνηεθξσκέλα. 
 
6.Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηξφπν ψζηε λα απνιπκαίλεηαη εχθνια, 
λα εκπνδίδεηαη ε ρχδελ ηξνθνδνζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα παξεκπνδίδεηαη ε παξακφξθσζε 
ησλ δνρείσλ απνβιήησλ φπνπ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη - πξν ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην ζάιακν 
θαχζεο. 

 
7. Οη ζάιακνη θαχζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή ρσξεηηθφηεηα γηα ηξνθνδνηηθή δφζε ίζε 
ηνπιάρηζηνλ κε ην 
1/10 ηεο σξηαίαο δπλακηθφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
8. Η κνλάδα απνηέθξσζεο πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά ζηαζεξή. 
 
9. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλν 
δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο   
 ην νπνίν ζα αλαθέξεη ζεξκνθξαζία απνηέθξσζεο, ρξφλν παξακνλήο ησλ δεκηνπξγνπκέλσλ 
απαεξίσλ ζηελ παξαπάλσ ζεξκνθξαζία απνηέθξσζεο, απνδεθηή ζπζθεπαζία, απνδεθηή 
πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία, κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί αλά θχθιν εξγαζίαο λα 
δερηεί πξνο επεμεξγαζία ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο. 
 
10. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη έιεγρν θαη ζπλερή 
θαηαγξαθή ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ησλ απαεξίσλ ζην ζάιακν θαχζεο θαη κεηάθαπζεο ηνπ απνηεθξσηήξα. 
 
11. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη εκεξήζηα 
θαηαγξαθή ησλ απνβιήησλ  
πνπ απνηεθξψζεθαλ. 
 
12 Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξαγκαηνπνηεί εηήζην έιεγρν 
ησλ ζεξκνκέηξσλ, καλνκέηξσλ θαη ινηπνχ θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ. 
 
13. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ζρέδην 
αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 
αλαγθψλ. 
 
14. ηε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ πξνο 
απνηέθξσζε  
απνβιήησλ, γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο ζε ζεξκνθξαζία ≤5νC ζε θαηάιιεια ςπγεία, είηε ιφγσ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ,  
είηε ιφγν βιάβεο ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο, είηε ιφγσ αλαγθαίσλ έξγσλ ζπληήξεζεο. 
 
15. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί βηβιία θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, κε 
βάζε ηα 
νπνία θαηαξηίδνπλ εηήζηα έθζεζε. Οη κεηξήζεηο θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ 
ηεο εγθαηάζηαζεο ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο. 
Η ιχζε πνπ πξνηείλεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο αλά 
πάζα ζηηγκή ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα απφ ηε ζπιινγή έσο 
ηελ επεμεξγαζία. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν 
πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ. 



 
16.Σα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ αλαιχζεσλ θαη κεηξήζεσλ ησλ δηελεξγνπκέλσλ ειέγρσλ, ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο 
θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηα ζπλνδεπηηθά ησλ θνξηίσλ έγγξαθα, θπιάζζνληαη 
ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε ζηα γξαθεία ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο. Αληίγξαθν ηνπ ζπλνδεπηηθνχ 
Δληχπνπ Αλαγλψξηζεο παξαδίδεη ν αλάδνρνο ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ησλ Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) θαζψο θαη ζην θνξέα ππνδνρήο γηα ηειηθή δηάζεζε 
ησλ ππνιεηκκάησλ θαχζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ΔΑΤΜ κε απνηέθξσζε (ΥΤΣΑ ε ΥΤΣΔΑ). 
Αληίγξαθν ηνπ Δληχπνπ παξαδίδεη ν αλάδνρνο θαη ζην θνξέα επεμεξγαζίαο φπνπ νδεγνχληαη ηα 
απφβιεηα γηα απνηέθξσζε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ Τ.Μ., βεβαίσζε παξαιαβήο 
ηεο εθάζηνηε πνζφηεηαο πξνο επεμεξγαζία κεηά ηελ απνηέθξσζε, σο επίζεο ζρεηηθφ έληππν ηνπ 
ηειηθνχ πξντφληνο (βεβαίσζε ηειηθήο δηάζεζεο ππνιεηκκάησλ θαχζεο-σο ε ηζρχνπζα θείκελε 
λνκνζεζία). 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα θείκελε λνκνζεζία θαη 
ηηο όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο,  πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε : 
 
 

• Η ΚΤΑ 146163/2012 (ΦΔΚ Β΄1537/8-5-2012) « Μέηξα θαη όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε 
Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ» θαη ηηο όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 
• Δγθύθιηνο ππ.αξ. 29960/3800/ 15-06-2012 Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο Τγεηνλνκηθώλ 

Μνλάδσλ (ΑΤΜ)-Δλδεηθηηθέο θαηάιιειεο εξγαζίεο Γηαρείξηζεο  ΑΤΜ- 
δηεπθξηλήζεηο επί νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο ΚΤΑ νηθ.146163/2012 
 

• Ο Ν. 4042/13-02-2012 Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο- Δλαξκόληζε κε ηελ 
Οδεγία 2008/99/ΔΚ-Πιαίζην   παξαγσγήο θαη Γηαρείξηζεο απνβιήησλ. 
Δλαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ.Ρύζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ   
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

 
            
                                  Δθηηκώκελε Παξαγόκελε Πνζόηεηα ΔΑΑΜ:                  ΚΙΛΑ (2.700) 
 
 
                                  Δθηηκώκελε Παξαγόκελε Πνζόηεηα  ΜΔΑ & ΑΔΑ:         ΚΙΛΑ (1.800) 
 
 
                 ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ     19.530,00 €        ΤΜΠ/ΝΟΤ Φ.Π.Α 
 
                                                               
 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 
 
 ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί κε πνηλή απνθιεηζκνύ, θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε πιήξε απάληεζε, παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν,  ησλ φξσλ θαη 
πάληα ζε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. 
 
ηελ ζηήιε ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη φξνη, ππνρξεψζεηο ή 
επεμεγήζεηο 
 
ηελ ζηήιε ΑΠΑΝΣΗΗ ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε κε ηελ κνξθή ΝΑΙ/ΟΥΙ ή έλα αξηζκεηηθφ 
κέγεζνο  πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. 
 



ηελ ζηήιε ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ θαηαγξάθεηαη  ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη Σερληθά θπιιάδηα, αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο, εμνπιηζκνχ 
θ.ι.π. 
 
Σνλίδεηαη ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπώλ γηα ηελ ζηνρεπκέλε θαηαγξαθή 
θαη απόδεημε ηεο δεηνύκελεο πξνδηαγξαθήο θαζώο θαη ε αύμνπζα αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ 
ησλ πξνζθνξώλ θαη ησλ ηερληθώλ θπιιαδίσλ γηα ηελ γξήγνξε αλαδήηεζε ηεο 
παξαπνκπήο.  
 
 
Τπόδεηγκα Πίλαθα πκκόξθσζεο 
 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

    

    

    

 

 

» 

 

Ο Γηνηθεηήο 

 

Α/α Ο Γηεπζπληήο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο 

 

 

 

 

 

 

Γεώξγηνο Π. Σάγαξεο 
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