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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, ζε εθηέιεζε ηεο αξηζ. 20/22.01.2016 απόθαζεο ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ ανάθεζη 

σπηρεζιών αποκομιδής, μεηαθοράς και διάθεζης νοζοκομειακών αποβλήηφν για τρονικό 

διάζηημα επηά (7) μηνών, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πνζόηεηεο (αλαινγηθά) 

πνπ αθνινπζνύλ. 
 

Προϋπολογιζμός : 14.174,72€ με ηο ΦΠΑ (γηα επηά κήλεο). 

Κριηήριο καηακύρφζης : ε ρακειόηεξε ηηκή. 

ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θάζε ελδηαθεξόκελνο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ππνβάιινληαο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ,  

ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ  ζα αλαγξάθεη ηε ιέμε “ΠΡΟΦΟΡΑ”, ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά, θαζώο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ 

απεπζύλεηαη.  

Ο θπξίσο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

1) θραγιζμένο θάκελο με ηα κάηφθι δικαιολογηηικά ζσμμεηοτής :  

α. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ 

νπνία: 

i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

ii) Να δειώλεηαη όηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ. 

118/2007, δειαδή α) γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

Π.Δ. 60/2007, β) γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό 

κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, απ’ απηά πνπ νξίδνληαη 

ζηε δηαθήξπμε, ή γ) γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο 

ρξεσθνπίαο, όπσο όια απηά εμεηδηθεύνληαη θαησηέξσ, ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ, ππό ζηνηρ. Α.1.α΄, 

- δελ ηεινύλ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηώρεπζε ή ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, 
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- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ηεο 

πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ. 118/2007, δειαδή σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαζώο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο),  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Επηκειεηήξην (πξνζδηνξίδνληάο ην ζαθώο), 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ή ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. 

β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ. 118/2007 θαη  

- ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππό θνηλή 

εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, όηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππό 

δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

β. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη: 

i) όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ii) όηη δελ 

έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκόζην δηαγσληζκό κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, iii) όηη κέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο 

ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ή άιισλ λόκηκσλ ππνρξεώ-

ζεώλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα,  iv) όηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο, 

θαζώο θαη v) όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλώζε, θαη ηελ απνδέρνληαη  πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

2) θραγιζμένο θάκελο ηετνικής προζθοράς, ε νπνία ζα ζπληαρζεί ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ 

ζπλεκκέλν πίλαθα ησλ ππό αλάζεζε ππεξεζηώλ θαη ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

ππό αλάζεζε ππεξεζηώλ.  

3) θραγιζμένο θάκελο οικονομικής προζθοράς, ε νπνία ζα ζπληαρζεί ιακβάλνληαο ππόςε 

ηηο ηηκέο ησλ ππό αλάζεζε ππεξεζηώλ ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ 

Τγείαο, θαηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο.  

Η αποζθράγιζη ηφν προζθορών θα γίνει  ηην 8.03.2016,  ημέρα Σρίηη και ώρα 11.00 μ.μ. (δεκηές θα 

γίνονηαι προζθορές έφς και ηην ημέρα διενέργειας ηοσ διαγφνιζμού) ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, από αξκόδηα επηηξνπή, ε νπνία θαη ζα αμηνινγήζεη απηέο, με κριηήριο ηη 

ταμηλόηερη ηιμή για ηο ζύνολο ηοσ αναηιθέμενοσ έργοσ και ανώηερη αποδεκηή ηιμή ηην 

ηιμή ηοσ Παραηηρηηηρίοσ Σιμών ηης Επιηροπής Προμηθειών Τγείας (παρακαλούμε εθόζον 

σπάρτοσν ηιμές ζηο Π.Σ. και είναι ζσγκρίζιμες, να αναθερθούν). 
 

Προζθορές με ηιμή ανά είδος  συηλόηερη από ηην ηιμή ηοσ παραηηρηηηρίοσ ηιμών θα 

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

Σν απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζα θαηαθπξσζεί  κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ή ηνπ Δηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, νπόηε θαη ζα ιεθζεί απόθαζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο, με ηον 

όρο όηι η ιζτύς ηης δεν θα σπερβαίνει ηοσς επηά (7) μήνες και θα διακοπεί ασηοδίκαια ζε 

περίπηφζη ολοκλήρφζης ηοσ ενιαίοσ διαγφνιζμού ποσ έτει αναλάβει ηο Γενικό Νοζοκομείο 

Καζηοριάς ζε εκηέλεζη ηοσ ΠΠΤΤ 2014. 

  

Πληρφμή 

Η πιεξσµή ζα γίλεη µε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνµίµσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ 

ήζειε δεηεζεί από ηηο αξµόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσµή, εμήληα 

(60) εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ όιεο νη λόµηµεο θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ή ζα επηβιεζνύλ, πιελ ηνπ 

αλαινγνύληα Φ.Π.Α. ν νπνίνο βαξύλεη ην Ννζνθνκείν θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη. 
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Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη παξαθάησ λόµηµεο θξαηήζεηο επί ηνπ ζπµβαηηθνύ ηηµήµαηνο ρσξίο 

Φ.Π.Α.: 

i) i) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

ii) Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ  

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

Επί ηνπ πνζνύ ηεο δεύηεξεο από ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ 

ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ ππεξεζηώλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 

24 ηνπ Ν. 2198/1994 θόξνο εηζνδήκαηνο. 

 

 

 

Ο Δηνηθεηήο α.α 

 

 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

 Δ/ληήο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλωλ Απόβιεηωλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ (ΔΑΑΜ) (πξώελ ΔΙΑ-ΜΥ) ηνπ Γ.Ν. 

Καζηνξηάο : 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπιινγή, κεηαθόξηωζε-κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη ηειηθή 

δηάζεζε θαη δηελεξγείηαη από ζηαζεξή κνλάδα δηαρείξηζεο ΔΚΣΟ Τγεηνλνκηθώλ 

Μνλάδωλ.  

 

Η αλάζεζε, δελ απνθιείεη ηε ζπλεξγαζία εηαηξεηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, κε εληαία  θαη απφ 

θνηλνχ πξνζθνξά αλάιεςεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ησλ Υγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ θάιπςε 

ηνπ ζηαδίνπ ηφζν ηεο κεηαθνξάο (απφ ην ρψξν ησλ Υγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ πξνο ηε ζηαζεξή 

εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο  πξνο ην ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο -ΦΥΤΑ) φζν 

θαη ηεο ηειηθήο επεμεξγαζίαο (απνζηείξσζε ή απνηέθξσζε ησλ ΔΑΑΜ).   

Πξνυπφζεζε ζηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ε πξνζθφκηζε εθαηέξσζελ ησλ κειψλ:   

1. έγγξαθσλ δειψζεσλ απνδνρήο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, 

2. θαηάζεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη  

3. ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ  ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πνζνηήηωλ απνβιήηωλ θαη' έηνο αλά Τγεηνλνκηθή Μνλάδα,  ζε θηιά:  

Υγειονομική Μονάδα Εηήζια ποζόηηηα ζε Kg 

Γ.Ν. Καζηοπιάρ  21000 

 

 

Τπνινγηζκόο Κόζηνπο ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο: ηηκή ζε επξψ / θηιφ παξαγφκελσλ απνβιήησλ 

πξνο επεμεξγαζία  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

Με βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (ΦΔΚ Β' 1537/2012) σο επεμεξγαζία ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 

Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο ηεο  “απνηέθξωζεο” γηα ην ζχλνιν ησλ ΔΑΑΜ θαη ησλ 

ΜΔΑ θαη ηεο “απνζηείξωζεο” γηα ηα ΔΑΑΜ κε ζηφρν ηε κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ησλ  

επηθίλδπλσλ  ηδηνηήησλ  ηνπο  θαη ηελ κείσζε-θαηαζηξνθή  ηνπ κηθξνβηαθνχ ηνπο θνξηίνπ. 

   

Α) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΣΩΝ ΔΑΑΜ ΔΝΣΟ 

ΣΗ  ΚΑΘΔ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ επζχλε, πξνζσπηθφ θαη θφζηνο, ςπθηηθφ ζάιακν, 

γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΔΑΑΜ, ν νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ππνδεηθλπφκελν 

ρψξν απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπο. Ο αξηζκφο, ε ρσξεηηθφηεηα θαη ε απαηηνχκελε δπλαηφηεηα 

ςχμεο ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ πνπ απαηηείηαη αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ο ςπθηηθφο ζάιακνο 

πνπ πξννξίδεηαη γηα ην Ννζνθνκείν ζα θέξεη ελζσκαησκέλν κεραληζκφ δχγηζεο ησλ απνβιήησλ. Δπίζεο, ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θνξεηφ δηαθξηβσκέλν δπγφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 
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δπγνχ πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζηνλ κεγάιν ςπθηηθφ ζάιακν ηνπ Ννζνθνκείνπ, κέρξη λα απνθαηαζηαζεί 

ε βιάβε απηή. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ θαη ησλ 

κεραληζκψλ δχγηζεο, κφιηο ιάβεη ζρεηηθή εηδνπνίεζε απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ ΥΜ.  

Τν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηνπ δπγνχ απφ 

επίζεκν θξαηηθφ θνξέα. Τν πηζαλφ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

Υγειονομική Μονάδα Ψςκηικοί 

θάλαμοι ππορ 

εγκαηάζηαζη 

Χυπηηικόηηηα Δςναηόηηηα 

τύξηρ 

ΓΝ Καζηοπιάρ  1 20 m3 ≤ 5οC 

 

2. Σηνλ Χπθηηθφ ζάιακν ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά φια ηα παξαγφκελα ΔΑΑΜ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζε ζπζθεπαζία αλάινγε ηεο θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο (ζαθνχιεο ή hospital box 

ελδεηθηηθνχ ρξψκαηνο θαηεγνξίαο) φπσο απηή νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ ΦΔΚ Β' 1537/2012, αλάινγα 

θαη κε ηελ επεμεξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηνχλ θαη εηδηθφηεξα:  

α) ηα πξνο απνζηείξσζε ΔΑΑΜ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζπζθεπαζία θίηξηλνπ ρξψκαηνο,  

β) ηα πξνο απνηέθξσζε ΔΑΑΜ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζπζθεπαζία θφθθηλνπ ρξψκαηνο φρη απφ PVC θαη  

γ) ηα αηρκεξά ή θνθηεξά απφβιεηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε άθακπηεο αλζεθηηθέο ζπζθεπαζίεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ (ΚΥΑ 146163/1537/2012 παξάξηεκα Ι, θεθ 1.1.2.1.), “Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ”  

3. Ο ςπθηηθφο ζάιακνο ζα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο:  

α. Καηαζθεπή απφ πιηθά πςειήο αλζεθηηθφηεηαο κε αληνρή ζηελ νμείδσζε. 

β. Τνηρψκαηα αζθαιείαο κε  κφλσζε.  

γ. Δζσηεξηθφ ρψξν απφ αλνμείδσην ράιπβα ή βακκέλν κε  ρξψκα  πςειήο αληνρήο θαη αληηνιηζζεηηθφ 

δάπεδν  κε θαηάιιειν εληζρπκέλν  ππφζηξσκα (κεηαιιηθφ ή βηνκεραληθνχ  ηχπνπ).   

δ. Πφξηεο αζθαιείαο κε πφκνιν αλνίγκαηνο εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, αεξνζηεγέο θιείζηκν θαη δπλαηφηεηα 

θιεηδψκαηνο. 

ε. Θεξκφκεηξν ζε πξνζηηφ ζεκείν γηα ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ  θαη 

ζεξκνζηάηε αζθαιείαο. 

ζη. Φσηηζκφ κε αδηάβξνρεο ιπρλίεο, πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη κε ην άλνηγκα ησλ ζπξψλ 

δ. Απηφλνκν ζχζηεκα ςχμεο κε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο < 5 βαζκψλ C θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζηνπο 0 

βαζκνχο C γηα  ηηο πεξηπηψζεηο ζπληήξεζεο ησλ ΔΑΑΜ επηπιένλ ρξφλνπ απνζήθεπζεο (άλσ ησλ 5 εκεξψλ) 

ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

ε. Δμσηεξηθέο ζχξεο κε ην δηεζλέο ζχκβνιν ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη επηθίλδπλνπ θαη ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα 

Απφβιεηα». 

ζ. Ξερσξηζηή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζε κεηαιιηθφ εμσηεξηθφ πίλαθα ειέγρνπ, κε ξπζκηδφκελν 

ζεξκνζηάηε, αληηειεθηξνπιεμηαθφ δηαθφπηε κε κηθξναπηφκαηε αζθάιεηα θαη ζηεγαλφ ξεπκαηνιήπηε 

βηνκεραληθνχ  ηχπνπ.    

 

4. Απφ ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν ηα παξαγφκελα ΔΑΑΜ ζα κεηαθνξηψλνληαη απφ ππάιιειν ηεο αλαδφρνπ 

εηαηξείαο παξνπζία ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ ηεο Υ.Μ., ζε θαηάιιειν φρεκα κεηαθνξάο γηα ηελ κεηαθνξά 

ηνπο ζηελ ζηαζεξή κνλάδα ηειηθήο  επεμεξγαζίαο θαη πεξαηηέξσ δηάζεζεο,  εθηφο Υγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ. 
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5. Ο ςπθηηθφο ζάιακνο θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα απνιπκαίλνληαη απφ ππάιιειν ηεο 

αλαδφρνπ εηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ζα παξαιακβάλνληαη ηα ΔΑΑΜ. 

 

 

Β) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΑΑΜ  

Γηα ηε ζπιινγή-κεηαθνξά ηωλ κνιπζκαηηθώλ απνβιήηωλ- ΔΑΑΜ, απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ηα απαηηνχκελα απφ ηε ζρεηηθή ηζρχνπζα 

λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ πνπ ζα 

ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή σο κέινο Κνηλνπξαμίαο ή έλσζεο Δηαηξεηψλ: 

 

α) Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Απφβιεησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ  (ΔΑΑΜ) 

ζε ηζρχ, πνπ λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηηο πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα 

εθηειεζηεί ην έξγν. Η άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 

146163/2012. 

β) Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ 

λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο  ΔΑΑΜ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην 

έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

γ) Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ 

λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΑΜ ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη φια ηα νρήκαηα-ςπγεία 

κεηαθνξάο πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία θαη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 104/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 19403/1388/08/2008 θαη ηζρχεη, εθφζνλ απαηηείηαη. Δπίζεο λα δειψλεηαη 

φηη φινη νη νδεγνί πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη 

θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη φηη 

θάζε ζρεηηθή παξέθθιηζε ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Να θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα, νη νδεγνί θαη ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα 

ππνβιεζνχλ νη πηζηνπνηήζεηο ADR γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο νδεγνχο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα. Δπίζεο, 

λα δεζκεπηεί ν αλάδνρνο φηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο άιισλ νδεγψλ ή/θαη άιισλ νρεκάησλ γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν, ζα παξάζρεη ηηο πξφζζεηεο πηζηνπνηήζεηο ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

δ) Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ηαηξηθψλ απνβιήησλ 

κνιπζκαηηθνχ ραξαθηήξα φηη δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία ηα ΔΑΑΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ 

αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο ηνπο. 

ε) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΑΜ  ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.γ)2. Τνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.4042/2012. Σην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην λα 

πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο πνπ θαιχπηνληαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο ησλ πξνο 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Δπίζεο, λα αλαγξάθεηαη φηη ε θάιπςε 

αθνξά ζε δεκίεο πξνο ηξίηνπο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζε 

πεξίπησζε δεκίαο. 
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ζη) Σχκβαζε ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔAAM κε πηζηνπνηεκέλν Σχκβνπιν Αζθαιείαο 

γηα ηελ Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (ΣΑΜΔΔ) ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΔΚ 

1350/B'). 

δ) Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγψλ ΙΦ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΥΑ 11383/840/2007 

«Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ 309/Β/7−3−07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΥΑ 

Α1/νηθ/27683/2320/2008 (ΦΔΚ Β΄ 948). Τα νρήκαηα απηά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.4.1 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΥΑ 146163/1537/2012. Να 

θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα, ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ θαη λα ππνβιεζνχλ νη άδεηεο θπθινθνξίαο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα. Δπίζεο, λα δεζκεπηεί ν 

αλάδνρνο φηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο άιισλ νρεκάησλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα παξάζρεη ηηο πξφζζεηεο 

άδεηεο θπθινθνξίαο ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ε) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR (αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ), 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).  

ζ) Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 θαη 

ηα παξαηήκαηα ηεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, φπσο 

ηζρχνπλ ζήκεξα. 

η) Σε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί γηα ηε κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ εθηφο Υγεηνλνκηθήο Μνλάδαο νπνηαδήπνηε 

δεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία (πιαζηηθφο θάδνο, θπηία hospital box θιπ) (σο πξσηνγελήο λνείηαη ν θίηξηλνο 

ζάθνο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη απνζηείξσζε ή ν θφθθηλνο ζάθνο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη 

απνηέθξσζε), ην θφζηνο ηεο ζα βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, πνπ ππνρξενχηαη λα ηελ παξάζρεη 

δσξεάλ ζηελ θάζε Υγεηνλνκηθή Μνλάδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα. Οη πεξηέθηεο 

απηνί ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012, ζηο 

Παπάπηημα Ι, ζηην παπάγπαθο 1.2. Να ςποβληθούν οι ανάλογερ πιζηοποιήζειρ 

καηαλληλόηηηαρ για κάθε είδορ πεπιέκηη πος θα παπαζσεθεί.  

ηα) Σρέδην δηαρείξηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ εληφο 

θαη εθηφο ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο, φπσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ 

απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή επεμεξγαζία (δηαξξνέο πιηθψλ ζην πεξηβάιινλ, αηπρήκαηα πξνζσπηθνχ, θ.ιπ.). 

 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔAAM 

 

1.  Τα πξνο απνηέθξσζε ΔΑΑΜ, ζα ζπζθεπάδνληαη δεπηεξνγελψο ζε θφθθηλα ραξηνθπηία ηχπνπ 

HOSPITAL BOX ρσξεηηθφηεηαο 60 lt. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπαζίεο ζα ηνπνζεηνχληαη εθ λένπ ζε 

δεχηεξεο ζαθνχιεο θφθθηλνπ ρξψκαηνο (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 ζηο 

Παπάπηημα Ι, ζηην παπάγπαθο 1.2.2) θαη ζα ζθξαγίδνληαη κε θιείζηξν, γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ 

δηαξξνψλ.    

2.  Γηα ηα ΔΑΑΜ πξνο απνζηείξσζε επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηξνρήιαησλ εηδηθψλ θάδσλ δεπηεξνγελνχο 

ζπζθεπαζίαο ησλ απνβιήησλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο πξνο ηελ εγθαηάζηαζε  απνζηείξσζεο, εληφο ηνπ 

εηδηθνχ νρήκαηνο κεηαθνξάο. Σηελ πεξίπησζε απηή ηα απφβιεηα ζα ζπζθεπάδνληαη απφ ηελ Υ.Μ ζε 
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θαηάιιεινπο πξσηνγελείο πεξηέθηεο (θίηξηλνπο ζάθνπο) ελψ νη δεπηεξνγελείο πεξηέθηεο, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζπιινγήο - κεηαθνξάο ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ αλάδνρν, δίρσο πξφζζεηε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ηεο ΥΜ. Οη θάδνη ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαη ζα απνιπκαίλνληαη θαηαιιήισο απφ ηνλ 

αλάδνρν κεηά απφ θάζε ρξήζε. Να θαηαηεζνχλ επίζεο θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ηεο πνηφηεηαο θαη 

θαηαιιειφηεηαο ησλ θάδσλ. 

3.      Γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ ΔΑΑΜ ζα εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο εμήο απαηηήζεηο:  ηεο  

Δπξσπατθήο  Σπκθσλίαο  γηα  ηηο  Οδηθέο  κεηαθνξέο  (Accord European relative au transport 

international des merchandises Dangereuses par Route  –ADR),  ηνπ  Γηεζλνχο  Κψδηθα  Θαιαζζίσλ  

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

IMO/IMDG), ηνπ  Καλνληζκνχ  γηα  ηηο  δηεζλείο  ζηδεξνδξνκηθέο  κεηαθνξέο  επηθίλδπλσλ 

εκπνξεπκάησλ (RID), ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ (International Air Transport Association- 

IATA) θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (International Civil Aviation Organisation-

ICAO), αλάινγα ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο θαη φπνπ απαηηείηαη. Πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο ζπζθεπαζίαο 

απνηειεί ε ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο, θαη θιάζε θαη αξηζκφ 

UN. Οη ζπζθεπαζίεο ζα θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ  εχθνιε  

αλαγλψξηζε ηεο  επηθηλδπλφηεηαο ηνπο.  

4.      Η ζπρλφηεηα απνθνκηδήο ησλ ΔΑΑΜ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.  Σε έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απαηηεζεί ζπρλφηεξε απνθνκηδή ησλ ΔΑΑΜ,  θαηφπηλ πξνεγεζείζαο ζπλελλφεζεο. 

Υγειονομική Μονάδα Σςσνόηηηα αποκομιδήρ ΕΑΑΜ 

ΓΝ Καζηοπιάρ  1 θοπά ανά 5 ημέπερ 

 

5.     Οη  εκέξεο  πνπ  ην  κεηαθνξηθφ  φρεκα  ζα επηζθέπηεηαη  ην  Ννζνθνκείν, ζα πξνζδηνξηζηνχλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα θαηαγξαθνχλ ζηε ζχκβαζε θαη ζα ηεξνχληαη  απζηεξά  

απφ  ηνλ  αλάδνρν,  θαζ’ φιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο ζχκβαζεο. Η παξαιαβή ησλ ΔΑΑΜ ζα γίλεηαη πάληα απφ 

Γεπηέξα-Παξαζθεπή ζε πξσηλφ σξάξην θαη δε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ θξάηνπο. 

6.Η ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα. Θα εθδίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν 

αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο πνζφηεηεο πνπ παξαιήθζεθαλ ζε θάζε εκεξνκελία απφ ην Ννζνθνκείν 

θαη ζα ζπλνδεχνπλ ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην. 

7. Η δχγηζε ησλ ΔΑΑΜ ζα γίλεηαη παξνπζία αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Τν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηνπ δπγνχ 

απφ επίζεκν θξαηηθφ θνξέα. Τν πηζαλφ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

8.   Σχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 γηα ηα ΔΑΑΜ πνπ κεηαθέξνληαη θαη 

επεμεξγάδνληαη εθηφο ΥΜ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ην επίζεκν έληππν αλαγλψξηζεο κε βάζε ην 

ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ΚΥΑ146163/1537/2012. Τν έληππν απηφ ζα ζπλνδεχεη ηα απφβιεηα 

ζε θάζε εξγαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο εληφο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ε κνξθή ηνπ ζα είλαη απηή 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξ. 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. Η έθδνζε ηνπ εληχπνπ απηνχ ζα γίλεηαη κε 

έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. Σην ηέινο θάζε κήλα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέθεη ηα αληίηππα, κε 

ζπκπιεξσκέλν ην πεδίν πνπ αθνξά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπο.   

9.   Τν  πξνζσπηθφ  ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ,  πνπ  ζα ρεηξίδεηαη ηα  

κνιπζκαηηθά  απφβιεηα,  ζα  θέξεη  εηδηθή  πξνζηαηεπηηθή έλδπζε, πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 
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κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  Δπίζεο ν αλάδνρνο κεηαθνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη 

γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηδηαίηεξα έλαληη ηεηάλνπ θαη επαηίηηδαο Β. Κάζε 

παξάιεηςε ηέηνηνπ είδνπο πνπ εθζέηεη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζε θίλδπλν, βαξχλεη απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ηνλ ίδην. 

10.Η αλάδνρνο εηαηξεία κεηαθνξάο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε 

δηαζπνξάο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή εμνπιηζκφ 

θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζην αλαιπηηθφ ζρέδην πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί ζηελ 

αδεηνδνηνχζα αξρή. 

11.Ο κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηειεθσληθά ην Ννζνθνκείν ζε πεξίπησζε 

δηαζπνξάο ησλ ΔΑΑΜ θαηά ηε ζπιινγή ή κεηαθνξά ηνπο. Αθνινχζσο ππνρξενχηαη εληφο 24 σξψλ λα 

εηδνπνηήζεη ηηο Υπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη Υγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο πεξηγξάθνληαο ην ζπκβάλ, 

ηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αζηνρία, ηηο ηπρφλ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ηελ ηπρφλ επηβάξπλζε 

ζηελ πγεία θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηε κέζνδν θαζαξηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη 

ηειηθήο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ δηαζθνξπίζηεθαλ. 

Γ)  Γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ Δπηθίλδπλωλ Απνβιήηωλ 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 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 ΔΑΑΜ. 

 

Γηα επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο απνζηείξωζεο: 

 

1) Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ή Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ), 

ζε ηζρχ. 

2)  Αδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ κε απνζηείξσζε, ζε ηζρχ. 

3) Υπεχζπλε δήισζε φπνπ λα δειψλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο, φηη κε δηθή ηνπ επζχλε ζα κεηαθέξεη ην ηειηθφ πξντφλ ζηνλ πιεζηέζηεξν ΦΥΤΑ ή ζε άιιν ρψξν, 

φπνπ ζα επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ηνπ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ε κεηαθνξά θαη ε ηειηθή δηάζεζε ηυν 

επεξεπγαζμένυν ΕΑΑΜ θα γίνεηαι βάζει ηηρ ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπυρ ιζσύει ζήμεπα. 

4) Βεβαίσζε ηειηθνχ απνδέθηε (ΦΥΤΑ), φηη απνδέρεηαη ηα απνζηεηξσκέλα απφβιεηα πξνο δηάζεζε ζην 

ΦΥΤΑ.   

5) Πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ, θαη ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο ηεο 

απνζηεηξσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ έγθπξνπο θξαηηθνχο ή/θαη δηεζλείο θνξείο. 

6) Γηα κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο ή ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζπζηήκαηνο, ζα 

πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρεηηθά έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ηεξεί ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΤ αξ. 12740/00. 

7)  Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί έιεγρν κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

βηνινγηθψλ δεηθηψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη πνπ πιεξνχλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηα πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ ISO:11138/07. Να ππνβιεζεί έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη φηη νη 

ρξεζηκνπνηνχκελνη βηνινγηθνί δείθηεο πιεξνχλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα.  
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8) Ο Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

Αζθαιηζηήξην Σπκβφιαην ζε ηζρχ, θαηάιιειεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξνο ηξίηνπο θαη επαλαθνξάο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ζε πεξίπησζε δεκίαο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ Η.Π 13588/725/2006. 

9) Να ππνβιεζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζηειέρσζε κε ην αλαγθαίν θαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ, 

δηνηθεηηθφ, ηερληθφ, βνεζεηηθφ  πξνζσπηθφ, ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο θαλφλεο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Σηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη ε πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Τν 

ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εηδηθεπκέλν, εθπαηδεπκέλν θαη λνκίκσο 

αζθαιηζκέλν. 

10) Να ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ φηη ε επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο απνζηείξσζεο 

είλαη ζχκθσλε κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ΚΥΑ 146163/2012 θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 4.3 

«επεμεξγαζία κε απνζηείξσζε». 

 

 Όια ηα αλωηέξω ζηνηρεία πξνο απόδεημε εθπιήξωζεο ηωλ όξωλ απνδνρήο ηωλ 

δηαγωληδνκέλωλ (απαξάβαηνη όξνη), πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο 

 

Γηα επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο απνηέθξωζεο απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο 

άδεηαο επεμεξγαζίαο ησλ EAAM, πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία 

ή έλσζε εηαηξεηψλ ή εηαηξία ζπιινγήο – κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ζχκβαζε κε πηζηνπνηεκέλε εηαηξία 

επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ. 

1) Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ή Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ), 

ζε ηζρχ. 

2)  Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζηαζεξήο κνλάδαο απνηέθξσζεο, ζε ηζρχ. 

3) Βεβαίσζε απνδνρήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ησλ Υγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

4) Ο Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο κε απνηέθξσζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

Αζθαιηζηήξην Σπκβφιαην ζε ηζρχ, θαηάιιειεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξνο ηξίηνπο θαη επαλαθνξάο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε δεκίαο. 

Όια ηα αλωηέξω ζηνηρεία πξνο απόδεημε εθπιήξωζεο ηωλ όξωλ απνδνρήο ηωλ 

δηαγωληδνκέλωλ (απαξάβαηνη όξνη), πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζην θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 

Γηαρείξηζε Μηθηώλ Δπηθίλδπλωλ Απόβιεηωλ  (ΜΔΑ) (πξώελ ΔΙΑ-ΜΣΥ) ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο : 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπιινγή, κεηαθόξηωζε-κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη ηειηθή δηάζεζε θαη 

δηελεξγείηαη από ζηαζεξή κνλάδα δηαρείξηζεο ΔΚΣΟ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδωλ.  

Η αλάζεζε, δελ απνθιείεη ηελ ζπλεξγαζία εηαηξεηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, κε εληαία θαη απφ 

θνηλνχ πξνζθνξά αλάιεςεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζηαδίνπ ηφζν ηεο 

κεηαθνξάο (απφ ην ρψξν ηεο ΥΜ πξνο ηε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

δηαρείξηζεο  πξνο ην ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο), φζν θαη ηεο ηειηθήο επεμεξγαζίαο απνηέθξσζεο ησλ ΜΔΑ.   

Πξνυπφζεζε ζηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ε πξνζθφκηζε εθαηέξσζελ ησλ κειψλ:   

1. έγγξαθσλ δειψζεσλ απνδνρήο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, 
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2. θαηάζεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη  

3. ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ  ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  

Δίδνο ζύκβαζεο: Δηήζηα 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πνζνηήηωλ απνβιήηωλ θαη' έηνο αλά Τγεηνλνκηθή Μνλάδα, ζε θηιά:  

Υγειονομική Μονάδα Εηήζια ποζόηηηα ζε Kg 

ΓΝ Καζηοπιάρ  10 

 

Αλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ κειινληηθά πξνθχςεη παξαγσγή ΜΔΑ, ε δηαρείξηζή ηνπο ζα 

ππαρζεί απηφκαηα ζηελ ελ ιφγσ δηαθήξπμε.  

Τα δηαρσξηζκέλα ΜΔΑ, ζα ηνπνζεηνχληαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζπζθεπαζία θφθθηλνπ ρξψκαηνο φρη απφ 

PVC.   

 

Τπνινγηζκόο Κόζηνπο ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο: ηηκή ζε επξψ / θηιφ παξαγφκελσλ απνβιήησλ 

πξνο επεμεξγαζία.  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

Με βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (ΦΔΚ Β' 1537/2012) σο επεμεξγαζία ησλ  Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο ηεο απνηέθξωζεο.  

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΜΔΑ κε απνηέθξσζε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ΚΥΑ 22912/1117/2005  θαη 

146163/1537/2012. 

 

Α) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΝΣΟ ΣΗ  ΚΑΘΔ 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ επζχλε, πξνζσπηθφ θαη θφζηνο, ςπθηηθ’Ο  

ζάιακν, γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΜΔΑ, ν νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλν 

ππνδεηθλπφκελν ρψξν απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γηα ηελ πξνζσξηλή  απνζήθεπζε  

ησλ απνβιήησλ ζα δηαηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν εηδηθφο ςπθηηθφο ζάιακνο θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο, ζηελ 

πνζφηεηα θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ςχμεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ο ζάιακνο (άλσ ησλ 1500 

lt) ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλν κεραληζκφ δχγηζεο ησλ απνβιήησλ. Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 

θνξεηφ δηαθξηβσκέλν δπγφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ δπγψλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνλ κεγάιν 

ςπθηηθφ ζάιακν, κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε βιάβε απηή. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ θαη ηνπ 

κεραληζκνχ δχγηζεο, κφιηο ιάβεη ζρεηηθή εηδνπνίεζε απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ.  

Τα λνζνθνκεία δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν ησλ δπγψλ 

απφ επίζεκν θξαηηθφ θνξέα. Τν πηζαλφ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

Υγειονομική Μονάδα Ψςκηικοί 

θάλαμοι ππορ 

εγκαηάζηαζη 

Χυπηηικόηηηα Δςναηόηηηα 

τύξηρ 

ΓΝ Καζηοπιάρ  1 καηατύκηηρ 200 lt ≤ 0οC 
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2. Σηνλ Χπθηηθφ ζάιακν ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά φια ηα παξαγφκελα ΜΔΑ ησλ 

ΥΜ, ζε ζπζθεπαζία αλάινγε ηεο θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

ΦΔΚ Β' 1537/2012. 

3. Ο ςπθηηθφο ζάιακνο ζα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο:  

α. Καηαζθεπή απφ πιηθά πςειήο αλζεθηηθφηεηαο κε αληνρή ζηελ νμείδσζε. 

β. Τνηρψκαηα αζθαιείαο κε κφλσζε.  

γ. Δζσηεξηθφ ρψξν απφ αλνμείδσην ράιπβα ή βακκέλν κε ρξψκα πςειήο αληνρήο θαη αληηνιηζζεηηθφ 

δάπεδν κε θαηάιιειν εληζρπκέλν ππφζηξσκα (κεηαιιηθφ ή βηνκεραληθνχ  ηχπνπ).   

δ. Πφξηεο αζθαιείαο κε πφκνιν αλνίγκαηνο εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, αεξνζηεγέο θιείζηκν θαη δπλαηφηεηα 

θιεηδψκαηνο. 

ε. Θεξκφκεηξν ζε πξνζηηφ ζεκείν γηα ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ  θαη 

ζεξκνζηάηε αζθαιείαο. 

ζη. Φσηηζκφ κε αδηάβξνρεο ιπρλίεο, πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη κε ην άλνηγκα ησλ ζπξψλ 

δ. Απηφλνκν ζχζηεκα ςχμεο κε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο < 5 βαζκψλ C θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζηνπο 0 

βαζκνχο C γηα  ηηο πεξηπηψζεηο ζπληήξεζεο ησλ ΜΔΑ επηπιένλ ρξφλνπ απνζήθεπζεο (άλσ ησλ 5 εκεξψλ) 

ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

ε. Δμσηεξηθέο ζχξεο κε ην δηεζλέο ζχκβνιν ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη επηθίλδπλνπ θαη ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα 

Απφβιεηα». 

ζ. Ξερσξηζηή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζε κεηαιιηθφ εμσηεξηθφ πίλαθα ειέγρνπ, κε ξπζκηδφκελν 

ζεξκνζηάηε, αληηειεθηξνπιεμηαθφ δηαθφπηε κε κηθξναπηφκαηε αζθάιεηα θαη ζηεγαλφ ξεπκαηνιήπηε  

βηνκεραληθνχ  ηχπνπ.    

 

4. Απφ ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν ηα παξαγφκελα ΜΔΑ ζα κεηαθνξηψλνληαη απφ ππάιιειν ηεο αλαδφρνπ 

εηαηξείαο παξνπζία ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ ηεο Υ.Μ., ζε θαηάιιειν φρεκα κεηαθνξάο γηα ηελ κεηαθνξά 

ηνπο ζηελ ζηαζεξή κνλάδα ηειηθήο  επεμεξγαζίαο θαη πεξαηηέξσ δηάζεζεο,  εθηφο Υγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ. 

5. Ο ςπθηηθφο ζάιακνο θαη ν ζηελφο πεξηβάιισλ ρψξνο ζα θαζαξίδεηαη θαη ζα απνιπκαίλεηαη απφ 

ππάιιειν ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ζα παξαιακβάλνληαη ηα ΜΔΑ. 

 

Β) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΙΚΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΑΘΔ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

Γηα ηε κεηαθνξά κηθηψλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ (ΜΔΑ), απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ηα απαηηνχκελα εθ ηεο ζρεηηθήο  ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ησλ ΜΔΑ πνπ ζα ππνβάιιεη 

πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε Δηαηξεηψλ:  

α) Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ Απφβιεησλ (ΜΔΑ) ζε ηζρχ, πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηηο πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν. Η  

άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 146163/2012. 

β) Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ 

λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο  ΜΔΑ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν 
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ηεο κεηαθνξάο ησλ ΜΔΑ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΜΔΑ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

γ) Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ 

λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΜΔΑ ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη φια ηα νρήκαηα-ςπγεία 

κεηαθνξάο πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία θαη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 104/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 19403/1388/08/2008 θαη ηζρχεη, εθφζνλ απαηηείηαη . Δπίζεο λα 

δειψλεηαη φηη φινη νη νδεγνί πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο ζα είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR αληίζηνηρνπ ησλ 

κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη φηη θάζε ζρεηηθή παξέθθιηζε ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Να 

θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα, νη νδεγνί θαη ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζε θάζε ΥΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ππνβιεζνχλ νη πηζηνπνηήζεηο ADR γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο νδεγνχο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα. Δπίζεο, λα δεζκεπηεί ν αλάδνρνο φηη ζε πεξίπησζε 

ρξήζεο άιισλ νδεγψλ ή/θαη άιισλ νρεκάησλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα παξάζρεη ηηο πξφζζεηεο 

πηζηνπνηήζεηο ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

δ) Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο φηη δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία 

ηα Μηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο ηνπο. 

ε) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΜΔΑ  ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.γ)2. Τνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.4042/2012. Σην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην λα 

πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο πνπ θαιχπηνληαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο ησλ πξνο 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Δπίζεο, λα αλαγξάθεηαη φηη ε θάιπςε 

αθνξά ζε δεκίεο πξνο ηξίηνπο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζε 

πεξίπησζε δεκίαο. 

ζη) Σχκβαζε ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΜΔΑ κε πηζηνπνηεκέλν Σχκβνπιν Αζθαιείαο γηα 

ηελ Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (ΣΑΜΔΔ) ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΔΚ 

1350/B'). 

δ) Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγψλ ΙΦ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΥΑ 11383/840/2007 

«Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ 309/Β/7−3−07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΥΑ 

Α1/νηθ/27683/2320/2008 (ΦΔΚ Β΄ 948). Τα  νρήκαηα  απηά  ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.4.1 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΥΑ 146163/1537/2012.  

ε) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR (αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ), 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).  

ζ) Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 θαη 

ηα παξαηήκαηα ηεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, φπσο 

ηζρχνπλ ζήκεξα. 

η) Οη εηδηθνί πηζηνπνηεκέλνη πεξηέθηεο γηα ηα ζηεξεά θαη ηα πγξά ΜΔΑ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ ΥΜ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (θπηία hospital box 60 ιίηξσλ, αλζεθηηθά κπηηφληα 20-25 ιίηξσλ θιπ), ζα παξαζρεζνχλ 
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δσξεάλ ηεο ΥΜ, ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν.  Οη 

πεξηέθηεο απηνί ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012, 

ζην Παξάξηεκα Ι, ζηελ παξάγξαθν 1.2. Να θαηαηεζνχλ νη αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο ησλ πεξηεθηψλ πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ. 

ηα) Σρέδην δηαρείξηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ εληφο 

θαη εθηφο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ φπσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ 

απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή επεμεξγαζία (δηαξξνέο πιηθψλ ζην πεξηβάιινλ, αηπρήκαηα πξνζσπηθνχ, θ.ιπ.). 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΔΑ 

 

1. Τα πξνο απνηέθξσζε ΜΔΑ, ζα ζπζθεπάδνληαη είηε ζε ραξηνθπηία ηχπνπ HOSPITAL BOX ρσξεηηθφηεηαο 

60 lt (ζηεξεά) είηε ζε εηδηθά πηζηνπνηεκέλα κπηηφληα θαη κεηά ζε ραξηνθπηία (πγξά). Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπζθεπαζίεο ζα ηνπνζεηνχληαη εθ λένπ ζε δεχηεξεο ζαθνχιεο θφθθηλνπ ρξψκαηνο (φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 ζην Παξάξηεκα Ι, ζηελ παξάγξαθν 1.2.2) θαη ζα ζθξαγίδνληαη κε θιείζηξν, 

γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ δηαξξνψλ.    

2. Σπρλφηεηα θφξησζεο ησλ ΜΔΑ, απφ θάζε Υγεηνλνκηθή Μνλάδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Υγειονομική Μονάδα Σςσνόηηηα αποκομιδήρ ΜΕΑ 

ΓΝ Καζηοπιάρ  1 θοπά ηο μήνα 

 

3. Γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ ΜΔΑ ζα εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο εμήο απαηηήζεηο:  ηεο  Δπξσπατθήο  

Σπκθσλίαο  γηα  ηηο  Οδηθέο  κεηαθνξέο  (Accord European relative au transport international des 

merchandises Dangereuses par Route  –ADR),  ηνπ  Γηεζλνχο Κψδηθα Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ 

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

Καλνληζκνχ  γηα  ηηο  δηεζλείο  ζηδεξνδξνκηθέο  κεηαθνξέο  επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (RID), ηεο 

Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ (International Air Transport Association- IATA) θαη ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (International Civil Aviation Organisation-ICAO), αλάινγα ηνλ ηξφπν 

κεηαθνξάο θαη φπνπ απαηηείηαη. Πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο ζπζθεπαζίαο απνηειεί ε ηαμηλφκεζε ησλ 

απνβιήησλ σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο, θαη θιάζε θαη αξηζκφ UN. Οη ζπζθεπαζίεο ζα θέξνπλ 

θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ  εχθνιε  αλαγλψξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο.  

4.  Οη  εκέξεο  πνπ  ην  κεηαθνξηθφ  φρεκα  ζα επηζθέπηεηαη  ηελ ΥΜ, ζα πξνζδηνξηζηνχλ  απνθιεηζηηθά  

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα θαηαγξαθνχλ ζηε ζχκβαζε θαη ζα ηεξνχληαη απζηεξά απφ ηνλ αλάδνρν,  

θαζ’ φιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο ζχκβαζεο. Η παξαιαβή ησλ ΜΔΑ ζα γίλεηαη πάληα απφ Γεπηέξα-Παξαζθεπή ζε 

πξσηλφ σξάξην θαη δε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ θξάηνπο. 

5. Η ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα. Θα εθδίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν 

αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο πνζφηεηεο ΜΔΑ πνπ παξαιήθζεθαλ ζε θάζε εκεξνκελία απφ ηελ ΥΜ θαη ζα 

ζπλνδεχνπλ ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην. 
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6. Ο αλάδνρνο ζα δπγίδεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηελ πνζφηεηα ησλ ΜΔΑ, παξνπζία αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Τν Ννζνθνκεία δηαηεξΔΊ ην δηθαίσκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν 

ησλ δπγψλ απφ επίζεκν θξαηηθφ θνξέα. Τν πηζαλφ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

7.  Σχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 γηα ηα ΜΔΑ πνπ κεηαθέξνληαη θαη 

επεμεξγάδνληαη εθηφο ΥΜ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ην επίζεκν έληππν αλαγλψξηζεο κε βάζε ην ππφδεηγκα 

ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ΚΥΑ146163/1537/2012. Τν έληππν απηφ ζα ζπλνδεχεη ηα απφβιεηα ζε θάζε 

εξγαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο εληφο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ε κνξθή ηνπ ζα είλαη απηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξ. 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. Η έθδνζε ηνπ εληχπνπ απηνχ, ζα γίλεηαη κε έμνδα ηνπ 

αλαδφρνπ. Σην ηέινο θάζε κήλα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέθεη ζηελ ΥΜ ηα αληίηππα, κε 

ζπκπιεξσκέλν ην πεδίν πνπ αθνξά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπο.  

8. Τν πξνζσπηθφ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο ησλ ΜΔΑ, πνπ ζα  ρεηξίδεηαη ηα  απφβιεηα, 

ζα θέξεη εηδηθή πξνζηαηεπηηθή έλδπζε, πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε. Δπίζεο ν αλάδνρνο κεηαθνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηδηαίηεξα έλαληη ηεηάλνπ θαη επαηίηηδαο Β. Κάζε παξάιεηςε ηέηνηνπ είδνπο 

πνπ εθζέηεη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζε θίλδπλν, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. 

9. Ο κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηειεθσληθά ην Ννζνθνκείν ζε πεξίπησζε δηαζπνξάο 

ησλ ΜΔΑ θαηά ηε ζπιινγή ή κεηαθνξά ηνπο. Αθνινχζσο ππνρξενχηαη εληφο 24 σξψλ λα εηδνπνηήζεη ηηο 

Υπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη Υγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο πεξηγξάθνληαο ην ζπκβάλ, ηηο ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ αζηνρία, ηηο ηπρφλ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ηελ ηπρφλ επηβάξπλζε ζηελ πγεία θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, ηε κέζνδν θαζαξηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ 

απνβιήησλ πνπ δηαζθνξπίζηεθαλ. 

 

Γηα επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο απνηέθξωζεο απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά  

ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο  

επεμεξγαζίαο ησλ ΜΔΑ, πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε  

εηαηξεηψλ ή εηαηξία ζπιινγήο – κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ζχκβαζε κε πηζηνπνηεκέλε εηαηξία επεμεξγαζίαο 

 ΜΔΑ. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα ίδηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο  

δηαθήξπμεο πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ΔΑΑΜ κε απνηέθξσζε. 

 

 

Γηαρείξηζε Άιιωλ Δπηθίλδπλωλ Απόβιεηωλ (ΑΔΑ) (πξώελ ΔΙΑ-ΣΥ) ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο : 

 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπιινγή, κεηαθόξηωζε-κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη ηειηθή 

δηάζεζε θαη δηελεξγείηαη από ζηαζεξή κνλάδα δηαρείξηζεο ΔΚΣΟ Τγεηνλνκηθώλ 

Μνλάδωλ.  

 

Σηελ Υγεηνλνκηθή Μνλάδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο παξάγνληαη ελδεηθηηθά ηα πην θάησ Άιια Δπηθίλδπλα 

Απφβιεηα (ζηεξεά θαη πγξά) : αθεηφλε, αιθνφιεο, ζεητθφ νμχ, πδξνρισξηθφ νμχ, ακκσλία, μπιφιε, 

θνξκακίδην, βξσκηνχρν αηζίδην, πεςίλε, παξαθνξκαιδευδε, θαηλφιε, ρισξνθφξκην, 

ηεηξαρισξάλζξαθαο, ρισξίλε, απμεηηθνί παξάγνληεο, ππνιείκκαηα ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζε γπάιηλα 
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θηαιίδηα θαη θηάιεο νξψλ, αηνκηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλαζχζηαζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, Dimethyl Sulfoxide (DMSO), δηάθνξεο ρξψζεηο 

(Giemsa, May-Grunwald, Tryphan Blue θιπ), απνιπκαληηθά πγξά (γινπηαξαιδευδε, ππεξνμηθφ νμχ, 

νξζνθζαιδευδε), κηθξνπνζφηεηεο ιεγκέλσλ θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ, ζπαζκέλα πγξαξγπξηθά 

ζεξκφκεηξα θαη πηεζφκεηξα, πγξά εκθάληζεο θαη ζηεξέσζεο αθηηλνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ, θαζψο θαη 

θίιηξα HEPA απφ ζαιάκνπο λεκαηηθήο ξνήο. 

Πξνο ην παξφλ ζηελ ΥΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ παξάγνληαη ΑΔΑ. Αλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ελ ιφγσ ΥΜ κειινληηθά πξνθχςεη παξαγσγή ΑΔΑ, ε δηαρείξηζή ηνπο ζα ππαρζεί απηφκαηα ζηελ ελ 

ιφγσ δηαθήξπμε.  

Η δηαρείξηζε ησλ ΑΔΑ πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ηε ζπιινγή, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζήκαλζε, ηε κεηαθνξά, 

ηελ  απνζήθεπζε ελ αλακνλή πεξαηηέξσ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή δηάζεζή 

ηνπο. 

Οη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ, ζα πξέπεη λα αθνξνχλ εληαία φιεο ηηο 

αλσηέξσ εξγαζίεο. 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα δνζνύλ αλά θηιό απνβιήηωλ (γηα ζηεξεά θαη 

πγξά). Η ηηκή απηή αθνξά κηθηό βάξνο απνβιήηωλ, κε ζπλππνινγηζκό θαη ηεο 

ζπζθεπαζίαο-πεξηέθηε. 

Η αλάζεζε, δελ απνθιείεη ηε ζπλεξγαζία εηαηξεηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, κε εληαία θαη απφ 

θνηλνχ πξνζθνξά γηα ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ απφ ηελ ΥΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιά θαη 

γηα ηε δηαρείξηζε/ηειηθή δηάζεζε ηνπο.   

Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ε πξνζθφκηζε εθαηέξσζελ ησλ κειψλ:   

1. έγγξαθσλ δειψζεσλ απνδνρήο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, 

2. θαηάζεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη  

3. ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ  ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πνζνηήηωλ απνβιήηωλ θαη' έηνο αλά Τγεηνλνκηθή Μνλάδα,  ζε θηιά, 

θαζώο θαη ζπρλόηεηα απνθνκηδήο ζύκθωλα κε ηνλ παξαθάηω πίλαθα:  

Υγειονομική Μονάδα Εηήζια ποζόηηηα  

ζε Kg 

Σςσνόηηηα αποκομιδήρ ΑΕΑ 

ΓΝ Καζηοπιάρ  10 1 θοπά ηο σπόνο 

 

Να πξνζθνκηζηεί απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΑ ππεχζπλε δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

παξαθάησ ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο:  

 

 ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΔΚ η. Β΄ 1537/8.5.2012) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 

πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ»  

 Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ η.Α΄ 160/16.10.86) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/02 ην Ν. 4014/2011 θαη ην Ν. 4042/2012.  

 ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΔΚ η.Β΄ 383/28.3.06) «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα 

επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991.Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ΄αξηζκ. 
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19396/1545/1997 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ»(Β604).  

 ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΔΚ η. Β΄ 791/30.6.2006)»Έγθξηζε Γεληθψλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ’ αξηζκ. 

13588/725 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ θιπ» (Β΄ 383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο νδεγίαο 

91/156/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991»  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1013/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 14εο 

Ινπλίνπ 2006 γηα ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ.  

 Ν. 2203/1994 (ΦΔΚ η. Α΄ 58/15.4.94) «Κχξσζε ηεο Σχκβαζεο ηεο Βαζηιείαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ θηλήζεσλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο»  

 Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ (Δ.Κ.Α.) ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο απφθαζεο 

2000/532/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο Απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 

2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ.  

 ΚΥΑ 22912/1117 (ΦΔΚ η. Β’ 759/6.6.2005) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ»  

 ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΔΚ η. Β’ 287/2.3.2007) «Έγθξηζε Δζληθνχ Σρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ (ΔΣΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ.Α) ηεο ππ’ αξηζκ. 13588/725 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θιπ»(Β’ 383) θαη 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο ππ’ αξηζκ. 91/156/ΔΚ νδεγίαο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991.Τξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 13588/725/2006 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ...θιπ»(Β’ 383) 

θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 24944/1159/2006 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Έγθξηζε Γεληθψλ Τερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ...θιπ»(Β’ 791).  

 ΚΥΑ 19403/1388/08 (ΦΔΚ η. Β’ 781/2.5.2008) «Τξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 104/1999 (Α’ 113) ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2003/28/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Απξηιίνπ 2003, 

ηεο Οδεγίαο 2004/111/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2004 θαη ηεο Οδεγίαο 2006/89/ΔΚ 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 2006 γηα ηελ ηέηαξηε, Πέκπηε θαη έθηε πξνζαξκνγή αληίζηνηρα, 

ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο Οδεγίαο 94/55/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ»  

 Δγθχθιηνο ππ. Αξηζκ. Πξση. 29960/3800/15.6.2012 ΥΠΔΚΑ Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο ΑΥΜ.  

 ΥΑ 52167/4683/20.1.2012 πεξί εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΑΔΑ 

 

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΑΔΑ) απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ηα απαηηνχκελα εθ ηεο ζρεηηθήο  ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ πνπ ζα ππνβάιιεη 

πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε Δηαηξεηψλ: 
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α) Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά Άιισλ Δπηθίλδπλσλ Απφβιεησλ  (ΑΔΑ) ζε ηζρχ, πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηηο πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν. Η  

άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 146163/2012. 

β) Σε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ εθαξκφδνληαη ηα  αλαθεξφκελα ζην  θεθάιαην 1, 

παξ. 1.3 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο  απφθαζεο 24944/1159/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη απαηηείηαη λα 

ππνβιεζεί ε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε ηνπ ΥΠΔΚΑ γηα δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά. 

γ) Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ 

λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο  ΑΔΑ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν 

ηεο κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ πνπ παξάγνληαη απφ φιεο ηηο Υγεηνλνκηθέο Μνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο 

κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΥΑ 146163/1537/2012. 

δ) Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ 

λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΑΔΑ ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη φια ηα νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ 

ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία θαη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 104/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο 

Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 19403/1388/08/2008 θαη ηζρχεη, εθφζνλ απαηηείηαη . Δπίζεο λα δειψλεηαη φηη φινη νη 

νδεγνί πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη θάηνρνη 

πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη φηη θάζε 

ζρεηηθή παξέθθιηζε ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Αλ γηα ηα παξαγφκελα είδε ΑΔΑ δελ 

απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπο θαηά ADR, λα θαηαηεζεί ζρεηηθή γξαπηή 

ηεθκεξίσζε. Να θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα, νη νδεγνί θαη ηα νρήκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηελ ΥΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ππνβιεζνχλ νη 

πηζηνπνηήζεηο ADR γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο νδεγνχο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα. Δπίζεο, λα δεζκεπηεί ν 

αλάδνρνο φηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο άιισλ νδεγψλ ή/θαη άιισλ νρεκάησλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα 

παξάζρεη ηηο πξφζζεηεο πηζηνπνηήζεηο ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ε) Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο/δηάζεζεο ησλ ΑΔΑ,  φηη 

δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία ηα ΑΔΑ ηεο Υγεηνλνκηθήο Μνλάδαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ 

αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο ηνπο. 

ζη) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΑΔΑ ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.γ)2. Τνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.4042/2012. Σην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην λα 

πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο πνπ θαιχπηνληαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο ησλ πξνο 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Δπίζεο, λα αλαγξάθεηαη φηη ε θάιπςε 

αθνξά ζε δεκίεο πξνο ηξίηνπο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζε 

πεξίπησζε δεκίαο. Σε πεξίπησζε πνπ εθηειείηαη θαη δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ησλ ΑΔΑ, ην αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην λα πξνβιέπεη θαη ηελ πεξίπησζε απηή, κε αλάινγε αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο αζθάιηζεο. 

δ) Σχκβαζε ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΑΔΑ κε πηζηνπνηεκέλν Σχκβνπιν Αζθαιείαο γηα 

ηελ Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (ΣΑΜΔΔ) ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΔΚ 

1350/B'). 

ε) Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγψλ ΙΦ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΥΑ 11383/840/2007 

«Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο 
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επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ 309/Β/7−3−07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΥΑ 

Α1/νηθ/27683/2320/2008 (ΦΔΚ Β΄ 948). Τα  νρήκαηα  απηά  ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.4.2 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΥΑ 146163/1537/2012. Να 

θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα, ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηεο ΥΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ππνβιεζνχλ νη άδεηεο θπθινθνξίαο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

νρήκαηα. Δπίζεο, λα δεζκεπηεί ν αλάδνρνο φηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο άιισλ νρεκάησλ γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν, ζα παξάζρεη ηηο πξφζζεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ζ) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR (αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ), 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).  

η) Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012 θαη 

ηα παξαηήκαηα ηεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, φπσο 

ηζρχνπλ ζήκεξα. 

ηα) Οη πεξηέθηεο γηα ηε ζπιινγή θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΑΔΑ εληφο ΥΜ (βαξέιηα, κπηηφληα, θπηία 

hospital box θιπ) ζα πξνζθέξνληαη δσξεάλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε θάζε ΥΜ ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα. Οη 

πεξηέθηεο απηνί ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΥΑ 146163/1537/2012, 

ζην Παξάξηεκα Ι, ζηηο παξαγξάθνπο 1.1.2.2 θαη 1.2. Να θαηαηεζνχλ νη αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο γηα θάζε 

είδνο πεξηέθηε πνπ ζα παξαζρεζεί. Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη δσξεάλ νπνηνδήπνηε 

άιιν πιηθφ απαηηεζεί γηα ηε ζπζθεπαζία θαη ηε ζήκαλζε ησλ απνβιήησλ ελ φςεη ηεο κεηαθνξάο ηνπο 

εθηφο ΥΜ. 

ηβ) Σρέδην δηαρείξηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ εληφο 

θαη εθηφο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ φπσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ 

απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή επεμεξγαζία (δηαξξνέο πιηθψλ ζην πεξηβάιινλ, αηπρήκαηα πξνζσπηθνχ, θ.ιπ.). 

 

 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΑΔΑ 

 

1. Τα πξνο κεηαθνξά ΑΔΑ, ζα ζπζθεπάδνληαη ζηνπο θαηάιιεινπο πηζηνπνηεκέλνπο πεξηέθηεο θαη ζα 

απνκαθξχλνληαη απφ ην Ννζνθνκείν κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ κεηαθνξέα.    

2. Γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ ΑΔΑ ζα εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο εμήο απαηηήζεηο: ηεο Δπξσπατθήο 

Σπκθσλίαο γηα ηηο Οδηθέο κεηαθνξέο  (Accord European relative au transport international des 

merchandises Dangereuses par Route  –ADR),  ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ 

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

Καλνληζκνχ γηα ηηο δηεζλείο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (RID), ηεο Γηεζλνχο 

Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ (International Air Transport Association- IATA) θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (International Civil Aviation Organisation-ICAO), αλάινγα ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο θαη 

φπνπ απαηηείηαη. Πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο ζπζθεπαζίαο απνηειεί ε ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ σο 

πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο, θαη θιάζε θαη αξηζκφ UN. Οη ζπζθεπαζίεο ζα θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε 

ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ εχθνιε αλαγλψξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο.  
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3. Σε πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο (π.ρ. φηαλ κέξνο ηεο κεηαθνξάο εθηειείηαη νδηθψο θαη 

κέξνο απηήο δηα ζαιάζζεο), ηα απφβιεηα ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κε ηξφπν ψζηε λα αθνινπζείηαη 

ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα  επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο κεηαθνξάο. 

4. Η παξαιαβή ησλ ΑΔΑ ζα γίλεηαη πάληα απφ Γεπηέξα-Παξαζθεπή ζε πξσηλφ σξάξην θαη δε ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ θξάηνπο.  

5. Η ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε παξαιαβή απνβιήησλ. Θα εθδίδεηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο πνζφηεηεο απνβιήησλ πνπ παξαιήθζεθαλ 

απφ ηελ ΥΜ θαη ζα εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην. 

6. Ο αλάδνρνο ζα δπγίδεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηελ πνζφηεηα ησλ ΑΔΑ, παξνπζία αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηεο 

ΥΜ. Η παξαιαβή ησλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ρψξν εληφο ηνπ νπνίνπ απνζεθεχνληαη 

πξνζσξηλά θαη ε δχγηζή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη  ζε δηαθξηβσκέλν θνξεηφ ειεθηξνληθφ δπγφ πνπ 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο ζε θάζε παξαιαβή απνβιήησλ, παξνπζία ησλ εληεηαικέλσλ 

ππαιιήισλ ηεο ΥΜ θαη εθεί ζα εθδίδεηαη θαη ην ηειηθφ δπγνιφγην. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ 

αλάδνρν εηαηξεία, ηα ΑΔΑ ζα βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηεο ΥΜ, 

πξνζβάζηκν γηα θνξηεγφ φρεκα. Τν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα 

πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ δπγψλ απφ επίζεκν θξαηηθφ θνξέα. Τν πηζαλφ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζα 

επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

7. Σχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 146163/1537/2012 γηα ηα ΑΔΑ πνπ κεηαθέξνληαη θαη 

επεμεξγάδνληαη εθηφο ΥΜ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ην επίζεκν έληππν αλαγλψξηζεο κε βάζε ην ππφδεηγκα 

ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ΚΥΑ146163/1537/2012. Τν έληππν απηφ ζα ζπλνδεχεη ηα απφβιεηα ζε θάζε 

εξγαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο εληφο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ε κνξθή ηνπ ζα είλαη απηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξ. 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. Η έθδνζε ηνπ εληχπνπ απηνχ, ζα γίλεηαη κε έμνδα ηνπ 

αλαδφρνπ. Μεηά απφ θάζε παξαιαβή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέθεη ζηελ ΥΜ ηα αληίηππα, κε 

ζπκπιεξσκέλν ην πεδίν πνπ αθνξά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπο.  

8. Σε πεξίπησζε κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ ζε ζηαζκφ κεηαθφξησζεο (πνπ πιεξνί ηηο νξηζζείζεο απφ ηελ ΚΥΑ 

24944/1159/2006 πξνδηαγξαθέο), ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη θαη λα απνζηείιεη ζηελ ΥΜ 

βεβαίσζε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ΑΔΑ ελ αλακνλή πεξαηηέξσ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ή έλαξμεο δηαδηθαζίαο 

κεηαθνξάο ζην εμσηεξηθφ. 

9. Σε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, κε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία πνπ εδξάδεη ζην 

εμσηεξηθφ, γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ ΑΔΑ, ε ηειεπηαία ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ νξηζηηθήο δηάζεζεο/ηειηθήο θαηαζηξνθήο ησλ απνβιήησλ (Certificate of Disposal), 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο θαη αιινδαπέο αξρέο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

10. Τν  πξνζσπηθφ  ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο ησλ ΑΔΑ,  πνπ  ζα  ρεηξίδεηαη ηα  

απφβιεηα, ζα θέξεη εηδηθή πξνζηαηεπηηθή έλδπζε θαη κάζθα, αλάινγε ησλ ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ, 

πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Κάζε παξάιεηςε ηέηνηνπ 

είδνπο πνπ εθζέηεη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζε θίλδπλν, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην.  

11. Ο κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ ΥΜ ζε πεξίπησζε δηαζπνξάο ησλ ΑΔΑ θαηά 

ηε ζπιινγή ή κεηαθνξά ηνπο. Αθνινχζσο ππνρξενχηαη εληφο 24 σξψλ λα εηδνπνηήζεη ηηο Υπεξεζίεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Υγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο πεξηγξάθνληαο ην ζπκβάλ, ηηο ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ αζηνρία, ηηο ηπρφλ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ηελ ηπρφλ επηβάξπλζε ζηελ πγεία 
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θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηε κέζνδν θαζαξηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο 

δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ δηαζθνξπίζηεθαλ. 

12. Η αλάδνρνο εηαηξεία κεηαθνξάο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε 

δηαζπνξάο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή εμνπιηζκφ 

θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζην αλαιπηηθφ ζρέδην πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί ζηελ 

αδεηνδνηνχζα αξρή. 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΔΑ 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ Άιιωλ Δπηθίλδπλωλ Απνβιήηωλ (ΑΔΑ) εθηόο ηεο απνηέθξωζεο, 

απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο επεμεξγαζίαο ησλ 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 ΑΔΑ. 

1. Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ή Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ), 

ζε  

ηζρχ. Σε πεξίπησζε χπαξμεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο θαη ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο ησλ ΑΔΑ, λα ππνβιεζνχλ  

ΑΔΠΟ θαη γηα ηηο δχν. 

2. Αδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο, ζε ηζρχ. Σε πεξίπησζε χπαξμεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο  

θαη ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο ησλ ΑΔΑ, λα ππνβιεζνχλ άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηηο δχν. 

3. Υπεχζπλε δήισζε φπνπ λα δειψλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηειηθνχ  

πξντφληνο, φηη κε δηθή ηνπ επζχλε ζα κεηαθέξεη ην ηειηθφ πξντφλ ζε ρψξν φπνπ ζα επηηξέπεηαη ε δηάζεζε  

ηνπ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ε κεηαθνξά θαη ε ηειηθή δηάζεζε ζα γίλεηαη βάζεη ηεο ΚΥΑ  

146163/1537/2012 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

4. Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ΑΔΑ ζε ηζρχ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.γ)2. Τνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.4042/2012. Σην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην λα πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο πνπ θαιχπηνληαη, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο ησλ πξνο δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο. Δπίζεο, λα αλαγξάθεηαη φηη ε θάιπςε αθνξά ζε δεκίεο πξνο ηξίηνπο θαη ηελ 

επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε δεκίαο.  

5. Να ππνβιεζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζηειέρσζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε ην αλαγθαίν θαη  

εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ, δηνηθεηηθφ, ηερληθφ, βνεζεηηθφ  πξνζσπηθφ, ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο 

πιένλ ζχγρξνλνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Σηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα  

δηαθπιάζζεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή εζληθή θαη  

θνηλνηηθή λνκνζεζία. Τν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εηδηθεπκέλν,  

εθπαηδεπκέλν θαη λνκίκσο αζθαιηζκέλν. 

6. Αλ γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ ΑΔΑ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε αλάινγε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία ηνπ  

εμσηεξηθνχ, λα πξνζθνκηζηνχλ δηθαηνινγεηηθά πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ απνδνρή ζπλεξγαζίαο ηεο εηαηξείαο  

απηήο κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία ηεο εκεδαπήο θαη βέβαηα λα πξνζθνκηζηεί ε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο  

αιινδαπήο εηαηξείαο. Όια απηά ηα δηθαηνινγεηηθά λα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ πξσηφηππε μελφγισζζε έθδνζε  

αιιά θαη ζε επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. 
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Δίλαη επηζπκεηή ε θαηά ISO ή TUV πηζηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο. 

7. Με βάζε ηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν παξαγφκελσλ ΑΔΑ ησλ Υγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ, λα 

πξνζθνκηζηεί πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πξνηεηλφκελν ηξφπν δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο/δηάζεζεο αλά είδνο θαη 

ηελ θαηάιιειφηεηά ηνπ γηα ην εθάζηνηε είδνο ΑΔΑ. 

 

Γηα επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο απνηέθξωζεο απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο 

επεμεξγαζίαο ησλ 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 

ΑΔΑ. 

1) Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ή Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ), 

ζε ηζρχ. 

2) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζηαζεξήο κνλάδαο απνηέθξσζεο, ζε ηζρχ. 

3) Βεβαίσζε απνδνρήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ηεο Υγεηνλνκηθήο Μνλάδαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

4) Ο Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο κε απνηέθξσζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

Αζθαιηζηήξην Σπκβφιαην ζε ηζρχ, θαηάιιειεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξνο ηξίηνπο θαη επαλαθνξάο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε δεκίαο. 

 

16PROC003868530 2016-02-22

ΑΔΑ: Ω8144690ΒΥ-ΞΕ8


		2016-02-22T09:00:46+0200
	Athens




