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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, σε εκτέλεση της αριθμ. 42/24.02.2015 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει στη διαδικασία της επαναδιαπραγμάτευσης για την ανάθεση 

υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται  στον συνημμένο πίνακα. 
 

Ετήσιος Προϋπολογισμός : 26.265,93€ με το ΦΠΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης : η χαμηλότερη τιμή. 

Στην παραπάνω διαδικασία της διαπραγμάτευσης μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος που 

δραστηριοποιείται στον χώρο υποβάλλοντας στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου,  

σφραγισμένο φάκελο, που  θα αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της διαγωνιστικής 

διαδικασίας που αφορά, καθώς επίσης και τα στοιχεία του αποστολέα και της υπηρεσίας που 

απευθύνεται.  

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει τρεις σφραγισμένους φακέλους : 

1) Σφραγισμένο φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής :  

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας στον οποίο συμμετέχουν. 

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007, δηλαδή α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 

Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται 

στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ. 1.2 του παρόντος 

άρθρου, υπό στοιχ. Α.1.α΄, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 

2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
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- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 

περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. 

β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και  

- η επιχε ίρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. 

γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή 

εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: 

i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν 

έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους 

υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώ-

σεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,  iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που 

περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, 

καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2) Σφραγισμένο φάκελο τεχνικής προσφοράς, η οποία θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τον 

συνημμένο πίνακα των υπό ανάθεση υπηρεσιών και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές των 

υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από την ΕΠΥ και θα χρησιμοποιηθούν στο 

διαγωνισμό που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο μας σε εκτέλεση του ΠΠΥΥ2012.  

3) Σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, η οποία θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη 

τις τιμές των υπό ανάθεση υπηρεσιών στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας, κατά την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  την 19.03.2015,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. στο 

Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή, η οποία και θα αξιολογήσει αυτές, 

με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ανατιθέμενου έργου και ανώτερη 

αποδεκτή τιμή την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

(παρακαλούμε για τα προσφερόμενα είδη εφόσον υπάρχουν τιμές  στο Π.Τ. και είναι 

συγκρίσιμες να αναφερθούν). 

Προσφορές με τιμή ανά είδος  υψηλότερη από την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών θα 

απορρίπτονται (Ν.3918/11 άρθρο 13 -Ν.4052/12, άρθρο 14, παρ. 7). 

Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα κατακυρωθεί  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή σύμβασης, και με τον όρο 

ότι η ισχύς της θα διακοπεί αυτοδίκαια  σε περίπτωση ολοκλήρωσης του ενιαίου 

διαγωνισμού που έχει αναλάβει το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς σε εκτέλεση του ΠΠΥΥ 

2012. 

  

Πληρωμή 

Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόμιση των ν 

οµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του 

τιμολογίου. 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην του 

αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο και ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται. 
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Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόµιµες κρατήσεις επί του συµβατικού τιµήµατος χωρίς 

Φ.Π.Α.: 

i) Υπέρ Ψυχικής υγείας (άρθρο 3 Ν. 3580/2007) 2,00% 

ii) Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

           (παρ. 3, άρθρο 238, Ν. 4072/2012 & παρ. 3, άρθρο 4, Ν.4013/2011):                             1‰ 

Κατά την πληρωμή του τιμήματος των υπηρεσιών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 

24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

 

 

 

Ο Διοικητής α.α. 

 

 

Τζιάμαλης Μάριος 

Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Διαχείριση Επικίνδυνων Απόβλητων Αμιγώς Μολυσματικών  (ΕΑΑΜ) (πρώην ΕΙΑ-ΜΧ) των 

κάτωθι Υγειονομικών Μονάδων: 

1. Γ.Ν. Καστοριάς και τα εποπτευόμενα Κέντρα Υγείας του (Κ.Υ. Άργους Ορεστικού & Κ.Υ. 

Μεσοποταμίας) 

η οποία περιλαμβάνει συλλογή, μεταφόρτωση-μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση και 

διενεργείται από σταθερή μονάδα διαχείρισης ΕΚΤΟΣ Υγειονομικών Μονάδων.  

 

Η ανάθεση, δεν αποκλείει τη συνεργασία εταιρειών  για την ολοκλήρωση  του έργου,  με ενιαία  και από 

κοινού προσφορά ανάληψης της  διαχείρισης των αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων για την κάλυψη 

του σταδίου τόσο της μεταφοράς  (από το χώρο των Υγειονομικών Μονάδων προς τη σταθερή 

εγκατάσταση διαχείρισης και από την εγκατάσταση διαχείρισης  προς το χώρο τελικής διάθεσης -ΧΥΤΑ) όσο 

και της τελικής επεξεργασίας (αποστείρωση ή αποτέφρωση των ΕΑΑΜ).   

Προϋπόθεση στην αποδοχή της προσφοράς αποτελεί η προσκόμιση εκατέρωθεν των μελών:   

1. έγγραφων δηλώσεων αποδοχής της μεταξύ τους συνεργασίας, 

2. κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών της διακήρυξης και  

3. τήρηση των σχετικών  τεχνικών προδιαγραφών  

Αναλυτική κατάσταση ποσοτήτων αποβλήτων κατ' έτος ανά Υγειονομική Μονάδα,  σε κιλά:  

Υγειονομική Μονάδα Ετήσια ποσότητα σε Kg 

ΓΝ Καστοριάς  23000 

   ΚΥ Άργους Ορεστικού 220 

   ΚΥ Μεσοποταμίας 60 

 

 

Υπολογισμός Κόστους της διαδικασίας επεξεργασίας: τιμή σε ευρώ / κιλό παραγόμενων αποβλήτων 

προς επεξεργασία  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Β' 1537/2012) ως επεξεργασία των  Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Αμιγώς Μολυσματικών καθορίζεται η μέθοδος της  “αποτέφρωσης” για το σύνολο των ΕΑΑΜ και των 

ΜΕΑ και της “αποστείρωσης”  για τα ΕΑΑΜ με στόχο τη μεταβολή των  χαρακτηριστικών τους, των  

επικίνδυνων  ιδιοτήτων  τους  και την μείωση-καταστροφή  του μικροβιακού τους φορτίου. 

   

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΕΝΤΟΣ 

ΤΗΣ  ΚΑΘΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

1. Σε κάθε Υγειονομική Μονάδα ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει με δική του ευθύνη, προσωπικό 

και κόστος, ψυκτικούς  θαλάμους,  για την προσωρινή αποθήκευση των  ΕΑΑΜ, οι  οποίοι θα 

εγκατασταθούν σε συγκεκριμένο υποδεικνυόμενο χώρο από τους αρμόδιους υπαλλήλους τους. Ο αριθμός, 

η χωρητικότητα και η απαιτούμενη δυνατότητα ψύξης των ψυκτικών θαλάμων που απαιτούνται για την 
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κάθε Υγειονομική Μονάδα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Όλοι οι μεγάλοι ψυκτικοί θάλαμοι που 

προορίζονται για τα Νοσοκομεία θα φέρουν ενσωματωμένο μηχανισμό ζύγισης των αποβλήτων. Οι 

ψυκτικοί θάλαμοι που προορίζονται  για τα Κέντρα Υγείας και μόνον αυτοί, μπορούν να μη φέρουν 

ενσωματωμένο ζυγό, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζεται σε κάθε παραλαβή 

αποβλήτων φορητός διακριβωμένος ζυγός για να πραγματοποιείται επί τόπου η ζύγιση των αποβλήτων. 

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορητό διακριβωμένο ζυγό και σε κάθε περίπτωση 

βλάβης των ζυγών που είναι ενσωματωμένοι στους μεγάλους ψυκτικούς θαλάμους των νοσοκομείων, μέχρι 

να αποκατασταθεί η βλάβη αυτή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλαμβάνει τη συντήρηση και την επισκευή των ψυκτικών θαλάμων και των 

μηχανισμών ζύγισης, μόλις λάβει σχετική ειδοποίηση από το αρμόδιο προσωπικό των ΥΜ.  

Τα νοσοκομεία διατηρούν το δικαίωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνουν σε έλεγχο των ζυγών 

από επίσημο κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Υγειονομική Μονάδα Ψυκτικοί 

θάλαμοι προς 

εγκατάσταση 

Χωρητικότητα Δυνατότητα 

ψύξης 

ΓΝ Καστοριάς  1 20 m3 ≤ 5οC 

   ΚΥ Άργους Ορεστικού 1 οικιακός 

καταψύκτης 

250 lt ≤ 0 οC  

   ΚΥ Μεσοποταμίας 1 οικιακός 

καταψύκτης 

150 lt ≤ 0 οC  

 

2. Στον Ψυκτικό θάλαμο θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά όλα τα παραγόμενα ΕΑΑΜ 

των ΥΜ, σε συσκευασία ανάλογη της κατηγορίας  επικινδυνότητας (σακούλες ή hospital box ενδεικτικού 

χρώματος κατηγορίας)  όπως αυτή  ορίζεται στο Παράρτημα Ι του ΦΕΚ Β' 1537/2012, ανάλογα και με την 

επεξεργασία που πρόκειται να υποστούν και ειδικότερα:  

α) τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου χρώματος,  

β) τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος όχι από PVC και  

γ) τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα τοποθετούνται σε άκαμπτες ανθεκτικές συσκευασίες συγκεκριμένων 

προδιαγραφών (ΚΥΑ 146163/1537/2012 παράρτημα Ι, κεφ 1.1.2.1.),  “Διαχείρισης Αποβλήτων” για την  

κάθε Υ.Μ. 

 

3. Κάθε  ψυκτικός θάλαμος θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις και προδιαγραφές:  

α. Κατασκευή από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση. 

β. Τοιχώματα ασφαλείας με  μόνωση.  

γ. Εσωτερικό χώρο από ανοξείδωτο χάλυβα ή βαμμένο με  χρώμα  υψηλής αντοχής και αντιολισθητικό 

δάπεδο  με κατάλληλο ενισχυμένο  υπόστρωμα (μεταλλικό ή βιομηχανικού  τύπου).   

δ. Πόρτες ασφαλείας με πόμολο ανοίγματος εσωτερικό και εξωτερικό, αεροστεγές κλείσιμο και δυνατότητα 

κλειδώματος. 

ε. Θερμόμετρο σε προσιτό σημείο για τον άμεσο έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας του θαλάμου  και 

θερμοστάτη ασφαλείας. 

στ. Φωτισμό με αδιάβροχες λυχνίες, που θα ενεργοποιείται με το άνοιγμα των θυρών 
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ζ. Αυτόνομο σύστημα ψύξης με θερμοκρασία συντήρησης < 5 βαθμών C και δυνατότητα ρύθμισης στους 0 

βαθμούς C για  τις περιπτώσεις συντήρησης των ΕΑΑΜ επιπλέον χρόνου αποθήκευσης (άνω των 5 ημερών) 

σε έκτακτες περιπτώσεις. 

η. Εξωτερικές θύρες με το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και τον όρο «Επικίνδυνα 

Απόβλητα». 

θ. Ξεχωριστή ηλεκτρική εγκατάσταση σε μεταλλικό εξωτερικό πίνακα ελέγχου, με ρυθμιζόμενο 

θερμοστάτη, αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη με μικροαυτόματη ασφάλεια και στεγανό ρευματολήπτη  

βιομηχανικού  τύπου.    

 

4. Από τον ψυκτικό θάλαμο τα παραγόμενα ΕΑΑΜ θα μεταφορτώνονται από υπάλληλο της αναδόχου 

εταιρείας παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου της Υ.Μ., σε κατάλληλο όχημα μεταφοράς για την μεταφορά 

τους στην σταθερή μονάδα τελικής  επεξεργασίας και περαιτέρω διάθεσης,  εκτός Υγειονομικών Μονάδων. 

5. Ο ψυκτικός θάλαμος και ο περιβάλλων χώρος θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται από υπάλληλο της 

αναδόχου εταιρείας κάθε φορά που θα παραλαμβάνονται τα ΕΑΑΜ. 

 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΤΗΣ ΚΑΘΕ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Για τη συλλογή-μεταφορά των μολυσματικών αποβλήτων- ΕΑΑΜ, απαιτούνται να υποβληθούν με 

την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και τα απαιτούμενα από τη σχετική  ισχύουσα 

νομοθεσία δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των ΕΑΑΜ που θα 

υποβάλλει προσφορά μόνος του ή ως μέλος Κοινοπραξίας ή ένωσης Εταιρειών: 

 

α) Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά Επικίνδυνων Απόβλητων Αμιγώς Μολυσματικών  (ΕΑΑΜ) 

σε ισχύ, που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα 

εκτελεστεί το έργο. Η  άδεια συλλογής μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 

146163/2012. 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 

νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς  ΕΑΑΜ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το 

έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ που παράγονται από όλες τις Υγειονομικές Μονάδες που ανήκουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της 

μεταφοράς των ΕΑΑΜ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 

νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα οχήματα-ψυγεία 

μεταφοράς που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία και θα διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης ADR, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται . Επίσης να 

δηλώνεται ότι όλοι οι οδηγοί που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης θα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR αντίστοιχου των 

μεταφερόμενων υλικών και ότι κάθε σχετική παρέκκλιση θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Να 
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καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, οι οδηγοί και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την 

εκτέλεση του έργου σε κάθε ΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι πιστοποιήσεις ADR για τους 

συγκεκριμένους οδηγούς και τα συγκεκριμένα οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση 

χρήσης άλλων οδηγών ή/και άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες 

πιστοποιήσεις συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή. 

δ) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων 

μολυσματικού χαρακτήρα ότι δέχεται προς επεξεργασία τα ΕΑΑΜ των Υγειονομικών Μονάδων της 

Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς τους. 

ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ  σε ισχύ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 1.γ)2. Του άρθρου 57 του Ν.4042/2012. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο να 

προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται, τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των προς 

διαχείριση αποβλήτων και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, να αναγράφεται ότι η κάλυψη 

αφορά σε ζημίες προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε 

περίπτωση ζημίας. 

στ) Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕAAM με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας 

για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΕΚ 

1350/B'). 

ζ) Άδεια κυκλοφορίας των φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 

«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς 

επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 

Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948). Τα  οχήματα  αυτά  θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.4.1 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/1537/2012. Να 

καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του 

έργου σε κάθε ΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι άδειες κυκλοφορίας για τα συγκεκριμένα 

οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε 

λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες άδειες κυκλοφορίας συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή. 

η) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR (αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών), των 

οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των 

οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου).  

θ) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 και 

τα παρατήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως 

ισχύουν σήμερα. 

ι) Σε περίπτωση που απαιτηθεί για τη μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Υγειονομικής Μονάδας οποιαδήποτε 

δευτερογενής συσκευασία (πλαστικός κάδος, κυτία hospital box κλπ) (ως πρωτογενής νοείται ο κίτρινος 

σάκος προκειμένου να ακολουθήσει αποστείρωση ή ο κόκκινος σάκος προκειμένου να ακολουθήσει 

αποτέφρωση), το κόστος της θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, που υποχρεούται να την παράσχει 

δωρεάν στην κάθε Υγειονομική Μονάδα της Αναθέτουσας Αρχής στην κατάλληλη ποσότητα. Οι περιέκτες 

αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/1537/2012, στο 

Παράρτημα Ι, στην παράγραφο 1.2. Να υποβληθούν οι ανάλογες πιστοποιήσεις 

καταλληλότητας για κάθε είδος περιέκτη που θα παρασχεθεί.  
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ια) Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων το οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων εντός 

και εκτός των υγειονομικών μονάδων όπως και κατά την διάρκεια της μεταφοράς των επικίνδυνων 

απορριμμάτων προς τελική επεξεργασία (διαρροές υλικών στο περιβάλλον, ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.). 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕAAM 

 

1.  Τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ, θα συσκευάζονται δευτερογενώς σε κόκκινα χαρτοκυτία τύπου 

HOSPITAL BOX χωρητικότητας 60 lt. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα τοποθετούνται εκ νέου σε 

δεύτερες σακούλες κόκκινου χρώματος (όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 στο 

Παράρτημα Ι, στην παράγραφο 1.2.2) και θα σφραγίζονται με κλείστρο, για την αποφυγή τυχόν 

διαρροών.    

2.  Για τα ΕΑΑΜ προς αποστείρωση επιτρέπεται η χρήση τροχήλατων ειδικών κάδων δευτερογενούς 

συσκευασίας των αποβλήτων για τη μεταφορά τους προς την εγκατάσταση  αποστείρωσης, εντός του 

ειδικού οχήματος μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται από την Υ.Μ σε 

κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες (κίτρινους σάκους) ενώ οι δευτερογενείς περιέκτες, για την 

εκτέλεση του έργου συλλογής - μεταφοράς θα διατίθενται από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση των ΥΜ. Οι κάδοι θα είναι πιστοποιημένοι και θα απολυμαίνονται καταλλήλως από τον 

ανάδοχο μετά από κάθε χρήση. Να κατατεθούν επίσης και τα σχετικά πιστοποιητικά της ποιότητας και 

καταλληλότητας των κάδων. 

3.      Για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου 

που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις:  της  

Ευρωπαϊκής  Συμφωνίας  για  τις  Οδικές  μεταφορές  (Accord European relative au transport 

international des merchandises Dangereuses par Route  –ADR),  του  Διεθνούς  Κώδικα  Θαλασσίων  

Μεταφορών  (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-

IMO/IMDG), του  Κανονισμού  για  τις  διεθνείς  σιδηροδρομικές  μεταφορές  επικίνδυνων 

εμπορευμάτων (RID), της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association- 

IATA) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation-

ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς και όπου απαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς 

συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, και κλάση 

και αριθμό UN. Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την  εύκολη  

αναγνώριση της  επικινδυνότητας τους.  

4.      Η συχνότητα αποκομιδής των ΕΑΑΜ σε κάθε Υγειονομική Μονάδα θα γίνεται σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα.  Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί συχνότερη αποκομιδή των ΕΑΑΜ,  

κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης. 

Υγειονομική Μονάδα Συχνότητα αποκομιδής ΕΑΑΜ 

ΓΝ Καστοριάς  1 φορά ανά 5 ημέρες 

   ΚΥ Άργους Ορεστικού 1 φορά το μήνα 

   ΚΥ Μεσοποταμίας 1 φορά το μήνα 
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5.     Οι  ημέρες  που  το  μεταφορικό  όχημα  θα επισκέπτεται  τα  Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας 

της Αναθέτουσας Αρχής,  θα προσδιοριστούν  αποκλειστικά  από  τις  Υγειονομικές Μονάδες,  θα  

καταγραφούν  στη σύμβαση  και  θα  τηρούνται  αυστηρά  από  τον  ανάδοχο,  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  

της σύμβασης. Η παραλαβή των ΕΑΑΜ θα γίνεται πάντα από Δευτέρα-Παρασκευή σε πρωινό ωράριο και 

δε θα πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του κράτους. 

6.Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Θα εκδίδονται από τον ανάδοχο 

αναλυτικές καταστάσεις με τις ποσότητες που παραλήφθηκαν σε κάθε ημερομηνία από το κάθε 

Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας και θα συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο. 

7. Η ζύγιση των ΕΑΑΜ θα γίνεται παρουσία αρμόδιας Επιτροπής των Νοσοκομείων ή αρμόδιων 

υπαλλήλων των ΚΥ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει φορητό, διακριβωμένο ζυγό,  και μόνο 

στην περίπτωση που ο ψυκτικός θάλαμος που θα παρασχεθεί δεν φέρει ενσωματωμένο ζυγό (πχ. στα 

Κέντρα Υγείας όπου οι παραγόμενες ποσότητες είναι μικρές). Να υποβληθούν οι αντίστοιχες 

διακριβώσεις. 

Τα νοσοκομεία διατηρούν το δικαίωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνουν σε έλεγχο των ζυγών 

από επίσημο κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

8.   Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 για τα ΕΑΑΜ που μεταφέρονται και 

επεξεργάζονται εκτός ΥΜ πρέπει να συμπληρώνεται το επίσημο  έντυπο αναγνώρισης με βάση το 

υπόδειγμα του παραρτήματος της ΚΥΑ146163/1537/2012. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα 

σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου και η μορφή του θα είναι αυτή 

που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι. Η έκδοση του εντύπου αυτού, χωριστά για κάθε 

ΥΜ, θα γίνεται με έξοδα του αναδόχου. Στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέφει σε 

κάθε ΥΜ τα αντίτυπα, με συμπληρωμένο το πεδίο που αφορά την παραλαβή των αποβλήτων από τη 

μονάδα επεξεργασίας τους.   

9.   Το  προσωπικό  της αναδόχου εταιρείας συλλογής-μεταφοράς των ΕΑΑΜ,  που  θα χειρίζεται τα  

μολυσματικά  απόβλητα,  θα  φέρει  ειδική  προστατευτική ένδυση, που θα παρέχεται από τον ανάδοχο 

με δική του οικονομική επιβάρυνση.  Επίσης ο ανάδοχος μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει 

για τον εμβολιασμό του απασχολούμενου προσωπικού ιδιαίτερα έναντι τετάνου και ηπατίτιδας Β. Κάθε 

παράλειψη τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό του αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά 

και μόνο τον ίδιο. 

10.Η ανάδοχος εταιρεία μεταφοράς οφείλει να προσκομίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση 

διασποράς του μεταφερόμενου φορτίου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτει επαρκή εξοπλισμό 

καθαρισμού και απολύμανσης που θα περιγράφεται στο αναλυτικό σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην 

αδειοδοτούσα αρχή. 

11.Ο μεταφορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τηλεφωνικά το νοσοκομείο σε περίπτωση 

διασποράς των ΕΑΑΜ κατά τη συλλογή ή μεταφορά τους. Ακολούθως υποχρεούται εντός 24 ωρών να 

ειδοποιήσει τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας περιγράφοντας το συμβάν, 

τις συνθήκες που οδήγησαν στην αστοχία, τις τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την τυχόν επιβάρυνση 

στην υγεία φυσικών προσώπων, τη μέθοδο καθαρισμού της περιοχής και τον τρόπο επεξεργασίας και 

τελικής διάθεσης των αποβλήτων που διασκορπίστηκαν. 

Γ)  Για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) 

απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά 
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δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, που θα υποβάλλει 

προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς 

που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΕΑΑΜ. 

 

Για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποστείρωσης: 

 

1) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), 

σε ισχύ. 

2)  Αδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ με αποστείρωση, σε ισχύ. 

3) Υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού 

προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, 

όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των 

επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπως ισχύει σήμερα. 

4) Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση στο 

ΧΥΤΑ.   

5) Περιγραφή του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων, και στοιχεία πιστοποίησης της 

αποστειρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς. 

6) Για μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου συστήματος, θα 

πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. 

7)  Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο με τη χρήση κατάλληλων 

βιολογικών δεικτών της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται που πληρούν τα 

προβλεπόμενα από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138/07. Να υποβληθεί έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι 

χρησιμοποιούμενοι βιολογικοί δείκτες πληρούν τα εν λόγω πρότυπα.  

8) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ, κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφοράς του 

περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π 13588/725/2006. 

9) Να υποβληθούν στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση με το αναγκαίο και εξειδικευμένο επιστημονικό, 

διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό  προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της 

επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται η υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων  σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Το 

σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως 

ασφαλισμένο. 

10) Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι η επεξεργασία με τη μέθοδο της αποστείρωσης 

είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163/2012 και ειδικότερα στην παράγραφο 4.3 

«επεξεργασία με αποστείρωση». 

 

 Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των 

διαγωνιζομένων (απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς 

 

Για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά 

του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της 
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άδειας επεξεργασίας των EAAM, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία 

ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία 

επεξεργασίας ΕΑΑΜ. 

1) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), 

σε ισχύ. 

2)  Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας αποτέφρωσης, σε ισχύ. 

3) Βεβαίωση αποδοχής επικίνδυνων αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων της Αναθέτουσας Αρχής. 

4) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας με αποτέφρωση θα πρέπει να διαθέτει 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ, κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφοράς του 

περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας. 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των 

διαγωνιζομένων (απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Διαχείριση Μικτών Επικίνδυνων Απόβλητων  (ΜΕΑ) (πρώην ΕΙΑ-ΜΤΧ) των κάτωθι 

Υγειονομικών Μονάδων: 

1. Γ.Ν. Καστοριάς και τα εποπτευόμενα Κέντρα Υγείας αυτού (Κέντρο Υγείας Άργους 

Ορεστικού & Κέντρο Υγείας Μεσοποταμίας) 

η οποία περιλαμβάνει συλλογή, μεταφόρτωση-μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση και 

διενεργείται από σταθερή μονάδα διαχείρισης ΕΚΤΟΣ Υγειονομικών Μονάδων.  

Η ανάθεση, δεν αποκλείει την συνεργασία εταιρειών  για την ολοκλήρωση  του έργου,  με ενιαία και από 

κοινού προσφορά ανάληψης της  διαχείρισης των Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων για την κάλυψη 

του σταδίου τόσο της μεταφοράς  (από το χώρο της ΥΜ προς τη σταθερή εγκατάσταση διαχείρισης και 

από την εγκατάσταση διαχείρισης  προς το χώρο τελικής διάθεσης), όσο και της τελικής επεξεργασίας 

αποτέφρωσης των ΜΕΑ.   

Προϋπόθεση στην αποδοχή της προσφοράς αποτελεί η προσκόμιση εκατέρωθεν των μελών:   

1. έγγραφων δηλώσεων αποδοχής της μεταξύ τους συνεργασίας, 

2. κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών της διακήρυξης και  

3. τήρηση των σχετικών  τεχνικών προδιαγραφών  

Είδος σύμβασης: Ετήσια 

Αναλυτική κατάσταση ποσοτήτων αποβλήτων κατ' έτος ανά Υγειονομική Μονάδα,  σε κιλά:  

Υγειονομική Μονάδα Ετήσια ποσότητα σε Kg 

ΓΝ Καστοριάς  10 

   ΚΥ Άργους Ορεστικού - 

   ΚΥ Μεσοποταμίας - 

 

Προς το παρόν σε αρκετές ΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής δεν παράγονται ΜΕΑ. Αν από τη δραστηριότητα 

των εν λόγω ΥΜ μελλοντικά προκύψει παραγωγή ΜΕΑ, η διαχείρισή τους θα υπαχθεί αυτόματα στην εν 

λόγω διακήρυξη.  

Τα διαχωρισμένα ΜΕΑ, θα τοποθετούνται θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος όχι από 

PVC.   
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Υπολογισμός Κόστους της διαδικασίας επεξεργασίας: τιμή σε ευρώ / κιλό παραγόμενων αποβλήτων 

προς επεξεργασία.  

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Β' 1537/2012) ως επεξεργασία των  Μικτών Επικίνδυνων 

Αποβλήτων καθορίζεται η μέθοδος της αποτέφρωσης.  

Για τη διαχείριση των ΜΕΑ με αποτέφρωση ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις ΚΥΑ 22912/1117/2005  και 

146163/1537/2012. 

 

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ  ΚΑΘΕ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

1. Σε κάθε Υγειονομική Μονάδα ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει με δική του ευθύνη, προσωπικό 

και κόστος, ψυκτικούς  θαλάμους,  για την προσωρινή αποθήκευση των  ΜΕΑ, οι  οποίοι θα εγκατασταθούν 

σε συγκεκριμένο υποδεικνυόμενο χώρο από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Νοσοκομείων. Για  την  

προσωρινή  αποθήκευση  των  αποβλήτων  θα διατεθούν  από  τον  ανάδοχο ειδικοί  ψυκτικοί  θάλαμοι 

κατάλληλης   χωρητικότητας, στην ποσότητα και με τις δυνατότητες ψύξης που αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα. Όλοι οι μεγάλοι ψυκτικοί θάλαμοι (άνω των 1500 lt) θα φέρουν ενσωματωμένο μηχανισμό 

ζύγισης των αποβλήτων. Οι μικροί ψυκτικοί θάλαμοι (εως 1500 lt) και μόνον αυτοί, μπορούν να μη φέρουν 

ενσωματωμένο ζυγό, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζεται σε κάθε παραλαβή αποβλήτων 

φορητός διακριβωμένος ζυγός για να πραγματοποιείται επί τόπου η ζύγιση των αποβλήτων. Επίσης, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει φορητό διακριβωμένο ζυγό και σε κάθε περίπτωση βλάβης των ζυγών που είναι 

ενσωματωμένοι στους μεγάλους ψυκτικούς θαλάμoυς, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη αυτή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλαμβάνει τη συντήρηση και την επισκευή των ψυκτικών θαλάμων και των 

μηχανισμών ζύγισης, μόλις λάβει σχετική ειδοποίηση από το αρμόδιο προσωπικό των ΥΜ.  

Τα νοσοκομεία διατηρούν το δικαίωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνουν σε έλεγχο των ζυγών 

από επίσημο κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

 

 

Υγειονομική Μονάδα Ψυκτικοί 

θάλαμοι προς 

εγκατάσταση 

Χωρητικότητα Δυνατότητα 

ψύξης 

ΓΝ Καστοριάς  1 καταψύκτης 200 lt ≤ 0οC 

   ΚΥ Άργους Ορεστικού -   

   ΚΥ Μεσοποταμίας -   

 

2. Στον Ψυκτικό θάλαμο θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά όλα τα παραγόμενα ΜΕΑ των 

ΥΜ, σε συσκευασία ανάλογη της κατηγορίας  επικινδυνότητας   όπως αυτή  ορίζεται στο Παράρτημα Ι του 

ΦΕΚ Β' 1537/2012. 

3. Κάθε  ψυκτικός θάλαμος θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις και προδιαγραφές:  
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α. Κατασκευή από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση. 

β. Τοιχώματα ασφαλείας με  μόνωση.  

γ. Εσωτερικό χώρο από ανοξείδωτο χάλυβα ή βαμμένο με  χρώμα  υψηλής αντοχής και αντιολισθητικό 

δάπεδο  με κατάλληλο ενισχυμένο  υπόστρωμα (μεταλλικό ή βιομηχανικού  τύπου).   

δ. Πόρτες ασφαλείας με πόμολο ανοίγματος εσωτερικό και εξωτερικό, αεροστεγές κλείσιμο και δυνατότητα 

κλειδώματος. 

ε. Θερμόμετρο σε προσιτό σημείο για τον άμεσο έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας του θαλάμου  και 

θερμοστάτη ασφαλείας. 

στ. Φωτισμό με αδιάβροχες λυχνίες, που θα ενεργοποιείται με το άνοιγμα των θυρών 

ζ. Αυτόνομο σύστημα ψύξης με θερμοκρασία συντήρησης < 5 βαθμών C και δυνατότητα ρύθμισης στους 0 

βαθμούς C για  τις περιπτώσεις συντήρησης των ΜΕΑ επιπλέον χρόνου αποθήκευσης (άνω των 5 ημερών) 

σε έκτακτες περιπτώσεις. 

η. Εξωτερικές θύρες με το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και τον όρο «Επικίνδυνα 

Απόβλητα». 

θ. Ξεχωριστή ηλεκτρική εγκατάσταση σε μεταλλικό εξωτερικό πίνακα ελέγχου, με ρυθμιζόμενο 

θερμοστάτη, αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη με μικροαυτόματη ασφάλεια και στεγανό ρευματολήπτη 

βιομηχανικού  τύπου.    

 

4. Από τον ψυκτικό θάλαμο τα παραγόμενα ΜΕΑ  θα μεταφορτώνονται από υπάλληλο της αναδόχου 

εταιρείας παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου της Υ.Μ., σε κατάλληλο όχημα μεταφοράς για την μεταφορά 

τους στην σταθερή μονάδα τελικής  επεξεργασίας και περαιτέρω διάθεσης,  εκτός Υγειονομικών Μονάδων. 

5. Ο ψυκτικός θάλαμος και ο στενός περιβάλλων χώρος θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται από 

υπάλληλο της αναδόχου εταιρείας κάθε φορά που θα παραλαμβάνονται τα ΜΕΑ. 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Για τη μεταφορά μικτών επικινδύνων αποβλήτων (ΜΕΑ), απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά 

του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και τα απαιτούμενα εκ της σχετικής  ισχύουσας νομοθεσίας 

δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των ΜΕΑ που θα υποβάλλει 

προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:  

α) Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά Μικτών Επικίνδυνων Απόβλητων (ΜΕΑ) σε ισχύ, που να 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο. Η  

άδεια συλλογής μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012. 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 

νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς  ΜΕΑ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο 

της μεταφοράς των ΜΕΑ που παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα 

Αρχή  και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς 

των ΜΕΑ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/1537/2012. 
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γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 

νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα οχήματα-ψυγεία 

μεταφοράς που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία και θα διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης ADR, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται . Επίσης να 

δηλώνεται ότι όλοι οι οδηγοί που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης θα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR αντίστοιχου των 

μεταφερόμενων υλικών και ότι κάθε σχετική παρέκκλιση θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Να 

καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, οι οδηγοί και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την 

εκτέλεση του έργου σε κάθε ΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι πιστοποιήσεις ADR για τους 

συγκεκριμένους οδηγούς και τα συγκεκριμένα οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση 

χρήσης άλλων οδηγών ή/και άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες 

πιστοποιήσεις συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή. 

δ) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ότι δέχεται προς επεξεργασία 

τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς τους. 

ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ  σε ισχύ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 1.γ)2. Του άρθρου 57 του Ν.4042/2012. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο να 

προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται, τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των προς 

διαχείριση αποβλήτων και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, να αναγράφεται ότι η κάλυψη 

αφορά σε ζημίες προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε 

περίπτωση ζημίας. 

στ) Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για 

την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΕΚ 

1350/B'). 

ζ) Άδεια κυκλοφορίας των φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 

«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς 

επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 

Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948). Τα  οχήματα  αυτά  θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.4.1 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/1537/2012.  

η) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR (αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών), των 

οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των 

οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου).  

θ) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 και 

τα παρατήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως 

ισχύουν σήμερα. 

ι) Οι ειδικοί πιστοποιημένοι περιέκτες για τα στερεά και τα υγρά ΜΕΑ που παράγονται από τις ΥΜ της 

Αναθέτουσας Αρχής (κυτία hospital box 60 λίτρων, ανθεκτικά μπιτόνια 20-25 λίτρων κλπ), θα παρασχεθούν 

δωρεάν σε κάθε ΥΜ, στην κατάλληλη ποσότητα και το κόστος τους θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 

ανάδοχο.  Οι περιέκτες αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ 
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146163/1537/2012, στο Παράρτημα Ι, στην παράγραφο 1.2. Να κατατεθούν οι ανάλογες πιστοποιήσεις 

των περιεκτών που θα παρασχεθούν. 

ια) Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων το οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων εντός 

και εκτός των υγειονομικών μονάδων όπως και κατά την διάρκεια της μεταφοράς των επικίνδυνων 

απορριμμάτων προς τελική επεξεργασία (διαρροές υλικών στο περιβάλλον, ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.). 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΑ 

 

1. Τα προς αποτέφρωση ΜΕΑ, θα συσκευάζονται είτε σε χαρτοκυτία τύπου HOSPITAL BOX χωρητικότητας 

60 lt (στερεά) είτε σε ειδικά πιστοποιημένα μπιτόνια και μετά σε χαρτοκυτία (υγρά). Οι συγκεκριμένες 

συσκευασίες θα τοποθετούνται εκ νέου σε δεύτερες σακούλες κόκκινου χρώματος (όπως περιγράφονται 

στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 στο Παράρτημα Ι, στην παράγραφο 1.2.2) και θα σφραγίζονται με κλείστρο, 

για την αποφυγή τυχόν διαρροών.    

2. Συχνότητα φόρτωσης των ΜΕΑ, από κάθε Υγειονομική Μονάδα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα. 

 

Υγειονομική Μονάδα Συχνότητα αποκομιδής ΜΕΑ 

ΓΝ Καστοριάς  1 φορά το μήνα 

   ΚΥ Άργους Ορεστικού - 

   ΚΥ Μεσοποταμίας - 

 

3. Για τη συσκευασία των ΜΕΑ θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που 

ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις:  της  Ευρωπαϊκής  

Συμφωνίας  για  τις  Οδικές  μεταφορές  (Accord European relative au transport international des 

merchandises Dangereuses par Route  –ADR),  του  Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών 

(International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του  

Κανονισμού  για  τις  διεθνείς  σιδηροδρομικές  μεταφορές  επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), της 

Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association- IATA) και του Διεθνούς 

Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο 

μεταφοράς και όπου απαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των 

αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, και κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες θα φέρουν 

κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την  εύκολη  αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους.  

4.  Οι  ημέρες  που  το  μεταφορικό  όχημα  θα επισκέπτεται  την κάθε ΥΜ,  θα προσδιοριστούν  

αποκλειστικά  από  την Αναθέτουσα Αρχή,  θα  καταγραφούν  στη σύμβαση  και  θα  τηρούνται  αυστηρά  

από  τον  ανάδοχο,  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της σύμβασης. Η παραλαβή των ΜΕΑ θα γίνεται πάντα από 

Δευτέρα-Παρασκευή σε πρωινό ωράριο και δε θα πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του κράτους. 

5. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Θα εκδίδονται από τον ανάδοχο 

αναλυτικές καταστάσεις με τις ποσότητες ΜΕΑ που παραλήφθηκαν σε κάθε ημερομηνία από την κάθε ΥΜ 

και θα συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο. 

6. Ο ανάδοχος θα ζυγίζει και θα καταγράφει την ποσότητα των ΜΕΑ, παρουσία αρμόδιας Επιτροπής των 

Νοσοκομείων ή αρμόδιων υπαλλήλων των ΚΥ. Τα νοσοκομεία διατηρούν το δικαίωμα σε τακτά χρονικά 
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διαστήματα να προβαίνουν σε έλεγχο των ζυγών από επίσημο κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα 

προκύψει θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

 

7.  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 για τα ΜΕΑ που μεταφέρονται και 

επεξεργάζονται εκτός ΥΜ πρέπει να συμπληρώνεται το επίσημο  έντυπο αναγνώρισης με βάση το 

υπόδειγμα του παραρτήματος της ΚΥΑ146163/1537/2012. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε 

κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου και η μορφή του θα είναι αυτή που 

παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι. Η έκδοση του εντύπου αυτού, χωριστά για κάθε ΥΜ, θα 

γίνεται με έξοδα του αναδόχου. Στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέφει σε κάθε ΥΜ 

τα αντίτυπα, με συμπληρωμένο το πεδίο που αφορά την παραλαβή των αποβλήτων από τη μονάδα 

επεξεργασίας τους.  

8. Το  προσωπικό  της αναδόχου εταιρείας συλλογής-μεταφοράς των ΜΕΑ,  που  θα  χειρίζεται τα  

απόβλητα,  θα  φέρει  ειδική  προστατευτική ένδυση, που θα παρέχεται από τον ανάδοχο με δική του 

οικονομική επιβάρυνση.  Επίσης ο ανάδοχος μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τον 

εμβολιασμό του απασχολούμενου προσωπικού ιδιαίτερα έναντι τετάνου και ηπατίτιδας Β. Κάθε παράλειψη 

τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό του αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον 

ίδιο. 

9. Ο μεταφορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τηλεφωνικά το νοσοκομείο σε περίπτωση διασποράς 

των ΜΕΑ κατά τη συλλογή ή μεταφορά τους. Ακολούθως υποχρεούται εντός 24 ωρών να ειδοποιήσει τις 

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας περιγράφοντας το συμβάν, τις συνθήκες που 

οδήγησαν στην αστοχία, τις τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την τυχόν επιβάρυνση στην υγεία φυσικών 

προσώπων, τη μέθοδο καθαρισμού της περιοχής και τον τρόπο επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των 

αποβλήτων που διασκορπίστηκαν. 

 

Για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά  

του συμμετέχοντα, οι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας  

επεξεργασίας των ΜΕΑ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση  

εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας 

 ΜΕΑ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ίδια που περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της  

διακήρυξης που αφορά τη διαχείριση των ΕΑΑΜ με αποτέφρωση. 

 

 

Διαχείριση Άλλων Επικίνδυνων Απόβλητων (ΑΕΑ) (πρώην ΕΙΑ-ΤΧ) των κάτωθι Υγειονομικών 

Μονάδων: 

1. Γ.Ν. Καστοριάς και τα εποπτευόμενα Κέντρα Υγείας (Άργους Ορεστικού & 

Μεσοποταμίας) 

η οποία περιλαμβάνει συλλογή, μεταφόρτωση-μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση και 

διενεργείται από σταθερή μονάδα διαχείρισης ΕΚΤΟΣ Υγειονομικών Μονάδων.  

 

Στις Υγειονομικές Μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής παράγονται ενδεικτικά τα πιο κάτω Άλλα 

Επικίνδυνα Απόβλητα (στερεά και υγρά) : ακετόνη, αλκοόλες, θειϊκό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, αμμωνία, 
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ξυλόλη, φορμαμίδιο, βρωμιούχο αιθίδιο, πεψίνη, παραφορμαλδεϋδη, φαινόλη, χλωροφόρμιο, 

τετραχλωράνθρακας, χλωρίνη, αυξητικοί παράγοντες, υπολείμματα χημειοθεραπευτικών σε γυάλινα 

φιαλίδια και φιάλες ορών, ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί για την 

ανασύσταση των χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων, Dimethyl Sulfoxide (DMSO), διάφορες χρώσεις 

(Giemsa, May-Grunwald, Tryphan Blue κλπ), απολυμαντικά υγρά (γλουταραλδεϋδη, υπεροξικό οξύ, 

ορθοφθαλδεϋδη), μικροποσότητες ληγμένων φαρμάκων και εμβολίων, σπασμένα υγραργυρικά 

θερμόμετρα και πιεσόμετρα, υγρά εμφάνισης και στερέωσης ακτινολογικών εργαστηρίων, καθώς και 

φίλτρα HEPA από θαλάμους νηματικής ροής. 

Προς το παρόν σε αρκετές ΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής δεν παράγονται ΑΕΑ. Αν από τη δραστηριότητα 

των εν λόγω ΥΜ μελλοντικά προκύψει παραγωγή ΑΕΑ, η διαχείρισή τους θα υπαχθεί αυτόματα στην εν 

λόγω διακήρυξη.  

Η διαχείριση των ΑΕΑ περιλαμβάνει συνολικά τη συλλογή, τη συσκευασία, τη σήμανση, τη μεταφορά, 

την  αποθήκευση εν αναμονή περαιτέρω εργασιών διαχείρισης, την επεξεργασία και την τελική διάθεσή 

τους. 

Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αφορούν ενιαία όλες τις 

ανωτέρω εργασίες. 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να δοθούν ανά κιλό αποβλήτων (για στερεά και 

υγρά). Η τιμή αυτή αφορά μικτό βάρος αποβλήτων, με συνυπολογισμό και της 

συσκευασίας-περιέκτη. 

Η ανάθεση, δεν αποκλείει τη συνεργασία εταιρειών  για την ολοκλήρωση  του έργου,  με ενιαία  και 

από κοινού προσφορά για το έργο της μεταφοράς των ΑΕΑ από τις ΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά 

και για τη διαχείριση/τελική διάθεση τους.   

Προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς αποτελεί η προσκόμιση εκατέρωθεν των μελών:   

1. έγγραφων δηλώσεων αποδοχής της μεταξύ τους συνεργασίας, 

2. κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών της διακήρυξης και  

3. τήρηση των σχετικών  τεχνικών προδιαγραφών 

 

Αναλυτική κατάσταση ποσοτήτων αποβλήτων κατ' έτος ανά Υγειονομική Μονάδα,  σε κιλά, 

καθώς και συχνότητα αποκομιδής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Υγειονομική Μονάδα Ετήσια 

ποσότητα  σε 

Kg 

Συχνότητα αποκομιδής ΑΕΑ 

ΓΝ Καστοριάς  10 1 φορά το χρόνο 

   ΚΥ Άργους Ορεστικού -  

   ΚΥ Μεσοποταμίας -  

 

Να προσκομιστεί από την ανάδοχο εταιρεία διαχείρισης των ΑΕΑ υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις 

παρακάτω ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς:  

 

 ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1537/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων 

υγειονομικών μονάδων»  
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 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/16.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 το Ν. 4014/2011 και το Ν. 4042/2012.  

 ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ τ.Β΄ 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα 

επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 

19396/1545/1997 κοινής υπουργικής απόφασης Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων»(Β604).  

 ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ τ. Β΄ 791/30.6.2006)»Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 

13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων κλπ» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 

91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»  

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 

Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων.  

 Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ τ. Α΄ 58/15.4.94) «Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των 

διασυνοριακών κινήσεων επικινδύνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους»  

 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης 

2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 

2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.  

 ΚΥΑ 22912/1117 (ΦΕΚ τ. Β’ 759/6.6.2005) «Μέτρα και όροι για τη πρόληψη και τον περιορισμό 

της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων»  

 ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ τ. Β’ 287/2.3.2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική 

απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ»(Β’ 383) και 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του 

Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική 

απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ...κλπ»(Β’ 383) 

και της υπ’ αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων...κλπ»(Β’ 791).  

 ΚΥΑ 19403/1388/08 (ΦΕΚ τ. Β’ 781/2.5.2008) «Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α’ 113) σε 

συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2003, 

της Οδηγίας 2004/111/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2004 και της Οδηγίας 2006/89/ΕΚ 

της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2006 για την τέταρτη, Πέμπτη και έκτη προσαρμογή αντίστοιχα, 

στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών 

των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων»  

 Εγκύκλιος υπ. Αριθμ. Πρωτ. 29960/3800/15.6.2012 ΥΠΕΚΑ Ενδεικτικές κατηγορίες ΑΥΜ.  

 ΥΑ 52167/4683/20.1.2012 περί εσωτερικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΑ 
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Για τη μεταφορά των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά 

του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και τα απαιτούμενα εκ της σχετικής  ισχύουσας νομοθεσίας 

δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των ΑΕΑ που θα υποβάλλει 

προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών: 

α) Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά Άλλων Επικίνδυνων Απόβλητων  (ΑΕΑ) σε ισχύ, που να 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο. Η  

άδεια συλλογής μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012. 

β) Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς των ΑΕΑ εφαρμόζονται τα  αναφερόμενα στο  κεφάλαιο 1, 

παρ. 1.3 της κοινής υπουργικής  απόφασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει και απαιτείται να 

υποβληθεί η σχετική συγκατάθεση του ΥΠΕΚΑ για διασυνοριακή μεταφορά. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 

νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς  ΑΕΑ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο 

της μεταφοράς των ΑΕΑ που παράγονται από όλες τις Υγειονομικές Μονάδες που ανήκουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή  και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της 

μεταφοράς των ΑΕΑ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 

νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΑΕΑ στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα οχήματα μεταφοράς που 

θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία και θα διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται . Επίσης να δηλώνεται ότι όλοι οι 

οδηγοί που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι κάτοχοι 

πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών και ότι κάθε 

σχετική παρέκκλιση θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Αν για τα παραγόμενα είδη ΑΕΑ δεν 

απαιτείται πιστοποίηση των οχημάτων μεταφοράς τους κατά ADR, να κατατεθεί σχετική γραπτή 

τεκμηρίωση. Να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, οι οδηγοί και τα οχήματα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου σε κάθε ΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι 

πιστοποιήσεις ADR για τους συγκεκριμένους οδηγούς και τα συγκεκριμένα οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο 

ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οδηγών ή/και άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο, θα 

παράσχει τις πρόσθετες πιστοποιήσεις συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή. 

ε) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας/διάθεσης των ΑΕΑ,  ότι 

δέχεται προς επεξεργασία τα ΑΕΑ των Υγειονομικών Μονάδων της Αναθέτουσας Αρχής, από την 

αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς τους. 

στ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΑΕΑ σε ισχύ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 1.γ)2. Του άρθρου 57 του Ν.4042/2012. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο να 

προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται, τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των προς 

διαχείριση αποβλήτων και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, να αναγράφεται ότι η κάλυψη 

αφορά σε ζημίες προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε 

περίπτωση ζημίας. Σε περίπτωση που εκτελείται και διασυνοριακή μεταφορά των ΑΕΑ, το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο να προβλέπει και την περίπτωση αυτή, με ανάλογη αναπροσαρμογή του ύψους της ασφάλισης. 
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ζ) Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΑΕΑ με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για 

την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΕΚ 

1350/B'). 

η) Άδεια κυκλοφορίας των φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 

«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς 

επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 

Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948). Τα  οχήματα  αυτά  θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.4.2 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/1537/2012. Να 

καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του 

έργου σε κάθε ΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι άδειες κυκλοφορίας για τα συγκεκριμένα 

οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε 

λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες άδειες κυκλοφορίας συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή. 

θ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR (αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών), των 

οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των 

οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου).  

ι) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 και 

τα παρατήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως 

ισχύουν σήμερα. 

ια) Οι περιέκτες για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των ΑΕΑ εντός ΥΜ (βαρέλια, μπιτόνια, κυτία 

hospital box κλπ) θα προσφέρονται δωρεάν από τον ανάδοχο σε κάθε ΥΜ στην κατάλληλη ποσότητα. Οι 

περιέκτες αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/1537/2012, 

στο Παράρτημα Ι, στις παραγράφους 1.1.2.2 και 1.2. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις για κάθε 

είδος περιέκτη που θα παρασχεθεί. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει δωρεάν οποιοδήποτε 

άλλο υλικό απαιτηθεί για τη συσκευασία και τη σήμανση των αποβλήτων εν όψει της μεταφοράς τους 

εκτός ΥΜ. 

ιβ) Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων το οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων εντός 

και εκτός των υγειονομικών μονάδων όπως και κατά την διάρκεια της μεταφοράς των επικίνδυνων 

απορριμμάτων προς τελική επεξεργασία (διαρροές υλικών στο περιβάλλον, ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.). 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΑ 

 

1. Τα προς μεταφορά ΑΕΑ, θα συσκευάζονται  στους κατάλληλους πιστοποιημένους περιέκτες και θα 

απομακρύνονται από το Νοσοκομείο με την κατάλληλη σήμανση με ευθύνη του αναδόχου μεταφορέα.    

2. Για τη συσκευασία των ΑΕΑ θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που 

ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής 

Συμφωνίας για τις Οδικές μεταφορές  (Accord European relative au transport international des 

merchandises Dangereuses par Route  –ADR),  του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών 

(International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του  

Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), της Διεθνούς 

Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association- IATA) και του Διεθνούς Οργανισμού 
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Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς και 

όπου απαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως 

προς την επικινδυνότητά τους, και κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση 

του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς  τους.  

3. Σε  περίπτωση  συνδυασμένης  μεταφοράς (π.χ.  όταν μέρος της μεταφοράς εκτελείται οδικώς και 

μέρος αυτής  δια θαλάσσης),  τα  απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται με τρόπο ώστε να  

ακολουθείται το σύνολο των απαιτήσεων που αφορούν  τα  επιμέρους  τμήματα  της μεταφοράς. 

4. Η παραλαβή των ΑΕΑ θα γίνεται πάντα από Δευτέρα-Παρασκευή σε πρωινό ωράριο και δε θα 

πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του κράτους.  

5. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται μετά από κάθε παραλαβή αποβλήτων. Θα εκδίδεται από τον 

ανάδοχο αναλυτική κατάσταση με τις κατηγορίες και τις ποσότητες αποβλήτων που παραλήφθηκαν 

από κάθε ΥΜ και θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. 

6. Ο ανάδοχος θα ζυγίζει και θα καταγράφει την ποσότητα των ΑΕΑ, παρουσία αρμόδιας Επιτροπής της 

ΥΜ. Η παραλαβή των αποβλήτων θα γίνεται από συγκεκριμένο χώρο εντός του οποίου αποθηκεύονται 

προσωρινά και η ζύγισή τους θα πραγματοποιείται  σε διακριβωμένο φορητό ηλεκτρονικό ζυγό που 

υποχρεούται να προσκομίζει ο ανάδοχος σε κάθε παραλαβή αποβλήτων, παρουσία των εντεταλμένων 

υπαλλήλων της ΥΜ και εκεί θα εκδίδεται και το τελικό ζυγολόγιο. Κατά την παραλαβή τους από την 

ανάδοχο εταιρεία, τα ΑΕΑ θα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ΥΜ, 

προσβάσιμο για φορτηγό όχημα. Τα νοσοκομεία διατηρούν το δικαίωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να 

προβαίνουν σε έλεγχο των ζυγών από επίσημο κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα προκύψει θα 

επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

7. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 146163/1537/2012 για τα ΑΕΑ που μεταφέρονται και 

επεξεργάζονται εκτός ΥΜ πρέπει να συμπληρώνεται το επίσημο έντυπο αναγνώρισης με βάση το υπόδειγμα 

του παραρτήματος της ΚΥΑ146163/1537/2012. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε 

εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου και η μορφή του θα είναι αυτή που 

παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι. Η έκδοση του εντύπου αυτού, χωριστά για κάθε ΥΜ, θα 

γίνεται με έξοδα του αναδόχου. Μετά από κάθε παραλαβή, ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέφει σε κάθε 

ΥΜ τα αντίτυπα, με συμπληρωμένο το πεδίο που αφορά την παραλαβή των αποβλήτων από τη μονάδα 

επεξεργασίας τους.  

8. Σε περίπτωση μεταφοράς των ΑΕΑ σε σταθμό μεταφόρτωσης (που πληροί τις ορισθείσες από την ΚΥΑ 

24944/1159/2006 προδιαγραφές), ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει και να αποστείλει στην ΥΜ 

βεβαίωση για την αποθήκευση των ΑΕΑ εν αναμονή περαιτέρω εργασιών διαχείρισης ή έναρξης διαδικασίας 

μεταφοράς στο εξωτερικό. 

9. Σε περίπτωση συνεργασίας της αναδόχου εταιρείας, με αδειοδοτημένη εταιρεία που εδράζει στο 

εξωτερικό, για την τελική διάθεση των ΑΕΑ,  η τελευταία υποχρεούται να εκδώσει το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό οριστικής διάθεσης/τελικής καταστροφής των αποβλήτων (Certificate of Disposal), 

αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές και αλλοδαπές αρχές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

10. Το  προσωπικό  της αναδόχου εταιρείας συλλογής-μεταφοράς των ΑΕΑ,  που  θα  χειρίζεται τα  

απόβλητα,  θα  φέρει  ειδική  προστατευτική ένδυση και μάσκα, ανάλογη των συλλεγόμενων 

αποβλήτων, που θα παρέχεται από τον ανάδοχο με δική του οικονομική επιβάρυνση.  Κάθε παράλειψη 
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τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό του αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο 

τον ίδιο. 

11. Ο μεταφορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την ΥΜ σε περίπτωση διασποράς των ΑΕΑ κατά 

τη συλλογή ή μεταφορά τους. Ακολούθως υποχρεούται εντός 24 ωρών να ειδοποιήσει τις Υπηρεσίες 

Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας περιγράφοντας το συμβάν, τις συνθήκες που 

οδήγησαν στην αστοχία, τις τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την τυχόν επιβάρυνση στην υγεία 

φυσικών προσώπων, τη μέθοδο καθαρισμού της περιοχής και τον τρόπο επεξεργασίας και τελικής 

διάθεσης των αποβλήτων που διασκορπίστηκαν. 

12. Η ανάδοχος εταιρεία μεταφοράς οφείλει να προσκομίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση 

διασποράς του μεταφερόμενου φορτίου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτει επαρκή εξοπλισμό 

καθαρισμού και απολύμανσης που θα περιγράφεται στο αναλυτικό σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην 

αδειοδοτούσα αρχή. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΕΑ 

 

Για την επεξεργασία των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) εκτός της αποτέφρωσης, 

απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά 

δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΑΕΑ, που θα υποβάλλει 

προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς 

που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΑΕΑ. 

1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), 

σε  

ισχύ. Σε περίπτωση ύπαρξης κύριας εγκατάστασης και σταθμού μεταφόρτωσης των ΑΕΑ, να υποβληθούν  

ΑΕΠΟ και για τις δύο. 

2. Αδεια λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας, σε ισχύ. Σε περίπτωση ύπαρξης κύριας εγκατάστασης  

και σταθμού μεταφόρτωσης των ΑΕΑ, να υποβληθούν άδειες λειτουργίας και για τις δύο. 

3. Υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού  

προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν σε χώρο όπου θα επιτρέπεται η διάθεση  

του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ  

146163/1537/2012 όπως ισχύει σήμερα. 

4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΕΑ σε ισχύ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.γ)2. Του άρθρου 57 του Ν.4042/2012. Στο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο να προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται, τα 

χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των προς διαχείριση αποβλήτων και το ύψος της ασφαλιστικής 

κάλυψης. Επίσης, να αναγράφεται ότι η κάλυψη αφορά σε ζημίες προς τρίτους και την 

επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας.  

5. Να υποβληθούν στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση της εγκατάστασης με το αναγκαίο και  

εξειδικευμένο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό  προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους 

πλέον  

σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να  

διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων  σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και  
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κοινοτική νομοθεσία. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο,  

εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο. 

6. Αν για την τελική διάθεση των ΑΕΑ υπάρχει συνεργασία με ανάλογη αδειοδοτημένη εταιρεία του  

εξωτερικού, να προσκομιστούν δικαιολογητικά που να πιστοποιούν την αποδοχή συνεργασίας της εταιρείας  

αυτής με την ανάδοχο εταιρεία της ημεδαπής και βέβαια να προσκομιστεί η σχετική άδεια λειτουργίας της  

αλλοδαπής εταιρείας. Όλα αυτά τα δικαιολογητικά να προσκομιστούν στην πρωτότυπη ξενόγλωσση έκδοση  

αλλά και σε επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά. 

Είναι επιθυμητή η κατά ISO ή TUV πιστοποίηση της εταιρείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 

7. Με βάση τον προαναφερόμενο κατάλογο παραγόμενων ΑΕΑ των Υγειονομικών Μονάδων, να 

προσκομιστεί  

πληροφόρηση για τον προτεινόμενο τρόπο διαχείρισης/επεξεργασίας/διάθεσης ανά είδος και την κατάλληλό 

τητά του για το εκάστοτε είδος ΑΕΑ. 

 

Για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά 

του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας 

επεξεργασίας των ΑΕΑ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση 

εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας 

ΑΕΑ. 

1) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), 

σε ισχύ. 

2) Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας αποτέφρωσης, σε ισχύ. 

3) Βεβαίωση αποδοχής επικίνδυνων αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων της Αναθέτουσας Αρχής. 

4) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας με αποτέφρωση θα πρέπει να διαθέτει 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ, κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφοράς του 

περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας. 

 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των 

διαγωνιζομένων (απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 
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