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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 

 ΓΙΟΙΚΗΗ 2εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ      

ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ            

 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ»        

ΜΠΟΣΑΗ 51- 18537 ΠΔΙΡΑΙΑ       

Σει: 213 2079100 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Πιεξ. Γ.Καθηέξε         Πεηξαηάο 3011/15-2-2016 
Σει: 210 4520835           

Φαμ: 210 4528948 

Δmail: prommet@yahoo.gr         

      

                                                                                                   ΠΡΟ: 
 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  
      

ΘΔΜΑ: «Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Γιασείπιζηρ Αποβλήηων για Γημόζια Γιαβούλεςζη»  

Σσεη.: 1. Το ςπ’ απιθμ. 17/05.12.2013 απόζπαζμα Ππακηικού από ηη ζςνεδπίαζη ηηρ ΕΠΥ ζσεηικά με ηην 

Ειζαγωγή ζε διαδικαζία διαβούλεςζηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηο ΠΠΥΥ 2012 και εθεξήρ. 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ δεκνζηεύνπκε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ καο (Παξάξηεκα Β’), πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκόζηαο 

δηαβνύιεπζεο.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηαδηθαζία ζα μεθηλήζεη ηελ Σεηάξηε 17/2/2016 θαη ζα νινθιεξσζεί ηελ Πέκπηε 

25/2/2016 ζηηο 15.00 κκ.  

Παξαθαιείζηε λα απνζηέιιεηε ηα ζρόιηα-παξαηεξήζεηο επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ prommet@yahoo.gr, ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία θαη ηνλ 

Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη κόλν ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθώλ, ηα 

απνηειέζκαηα ζα δεκνζηεπζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.metaxa-hospital.gr, όπνπ γηα 

ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο ε ππεξεζία ζα δέρεηαη ηα ζρόιηα ησλ ελδηαθεξόκελσλ.  

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε.  

 
 
        

           

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΤΡΛΑ 

 

 
πλεκκέλα 

1. Παξάξηεκα Α’- ηνηρεία - Πίλαθαο Παξαηεξήζεσλ 

2. Παξάξηεκα Β’ –Πίλαθεο Δηδώλ-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

mailto:prommet@yahoo.gr
http://www.metaxa-hospital.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ  

Γιασείπιζη Αποβλήηων 

ην πιαίζην ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο πνπ δηελεξγείηαη από ην Ννζνθνκείν ΜΔΣΑΞΑ 

                   από Σεηάξηε 17/2/2016 έσο θαη ηελ Πέκπηε 25/2/2016 ζηηο 15.00 κκ.  

 

Δπωνςμία Δπισείπηζηρ ή 

Φςζικού Πποζώπος 
 

Σασςδπομική Γιεύθςνζη 
 

 

Τπεύθςνορ ζύνηαξηρ 
 

 

Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ 
 

 

Σηλέθωνο 
 

 

Φαξ 
 

 

Email 
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1. Γενικέρ Πποηάζειρ-Παπαηηπήζειρ 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Διδικέρ Πποηάζειρ- Παπαηηπήζειρ 

 

 

Παπάγπαθορ 

Αναθοπάρ (π.σ. 1) 
Σίηλορ Παπαγπάθος 

ελίδα/ερ 

αναθοπάρ 
Παπαηηπήζειρ/σόλια/Πποηάζειρ 

Άλλερ ζσεηικέρ 

παπαπομπέρ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΩΝ & 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ   

 

Πεπιγπαθή έπγος: πιινγή , κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία κηθηώλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΜΔΑ) ζηέξεεο κνξθήο κε ηε 

κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο. πιινγή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία κηθηώλ επηθίλδπλσλ (ΜΔΑ) θαη άιισλ επηθίλδπλσλ (ΑΔΑ) 

απνβιήησλ πγξήο κνξθήο κε ηε κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο. πιινγή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία απνβιήησλ ακηγώο 

κνιπζκαηηθνύ ραξαθηήξα (ΔΑΑΜ), κε ηε κέζνδν ηεο απνζηείξσζεο. Ο δηαγσληζκόο αθνξά ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ πνπ ζα 

αλαιάβεη ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο ( ΔΑΤΜ) 

ΔΑΑΜ, ΜΔΑ ΑΔΑ . Η δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο. 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΙΛΑ 

ΔΑΑΜ 54.000 θηιά εηεζίσο. 

ΜΔΑ 55.000 θηιά (ζηέξεεο κνξθήο) 

ΜΔΑ – ΑΔΑ 11.000 θηιά (πγξήο κνξθήο) εηεζίσο. 

 

ΜΔΡΟ Α'  

ΑΡΘΡΟ 1: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΔΣΑΙΡΙΩΝ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΠΟΓΟΥΗ) 

α) ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο θαη εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ κία από ηηο άδεηεο (είηε απηή ηεο ζπιινγήο - κεηαθνξάο, είηε 

απηή ηεο επεμεξγαζίαο), εθόζνλ δηαζέηνπλ ζύκβαζε κε άιιε εηαηξεία, λα πξνζθνκηζηεί ε ζύκβαζε ζην λνζνθνκείν. 

β) Κνηλνπξαμίεο ή Δλώζεηο Δηαηξεηώλ, πνπ ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα κέιε ηεο Κ/μηαο ή ηεο έλσζεο λα δηαζέηεη ηελ άδεηα 

ζπιινγήο, κεηαθνξάο ΔΑΤΜ θαη ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα κέιε ηεο Κ/μηαο ή ηεο έλσζεο λα δηαζέηεη ηελ άδεηα επεμεξγαζίαο 

ΔΑΤΜ . (Σν κέινο πνπ δηαζέηεη ηελ άδεηα κεηαθνξάο ΔΑΤΜ θαη θαη ην κέινο πνπ δηαζέηεη ηελ άδεηα επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ 

δύλαηαη λα είλαη ην ίδην). 

γ) Οη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ αλαιπηηθά πηζηά αληίγξαθα ησλ θαησηέξσ:  

I) Γηα ηε μεηαθοπά επηθηλδύλσλ απνβιήησλ (ΔΑΤΜ) απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη 

θάησζη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνύλ ηνλ λόκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ πνπ ζα 

ππνβάιιεη πξνζθνξά κόλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε Δηαηξεηώλ: 

α) Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 5 ηεο 

ΚΤΑ 37591/2031/03 θαη ηελ ΚΤΑ 24944/1159/2006 θεθ. 1 παξαγξ. 1,2, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ ΚΤΑ 146163/8-5-

2012 (πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλνληαη νη πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν).Η 

άδεηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα είδε ησλ ΔΑΤΜ γηα ηα νπνία θαηαηίζεηαη πξνζθνξά από ηνλ ππνςήθην. Η άδεηα ζα 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163/8-5-2012. 

β) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ζεώξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, ηνπ λνκίκνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη όηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν 

ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ πνπ παξάγνληαη από ηηο Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζύκθσλα 

κε ηνπο όξνπο ηεο ΚΤΑ 37591/2031/2003, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 146163/8-5-2012 θαη όηη δηαζέηεη ην 

απαηηνύκελν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό γηα λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ΚΤΑ 146163/8-5-2012. 
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γ) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ζεώξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, ηνπ λνκίκνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη δηαζέηεη δύν θαη' ειάρηζηνλ 

νρήκαηα κεηαθνξάο, ηα νπνία είλαη εηδηθά, ηειείσο θιεηζηά, ζηεγαλά, λα έρνπλ δπλαηόηεηα ςύμεο < 8° C, δελ θέξνπλ 

κεραληζκό ζπκπίεζεο, επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ ΔΑΤΜ, κπνξνύλ λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εύθνια 

θαη δηαζέηνπλ δηεπθνιύλζεηο γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνύ θαη ησλ ρεηξηζηώλ. 

δ) Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πγεηνλνκηθήο κνλάδαο 

όηη δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία ηα απόβιεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, από ηελ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο ΔΑΤΜ, κε 

ζπλεκκέλα αληίγξαθα ηεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) θαη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηαζεξήο 

κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ θαη ζε ηζρύ. 

ε) Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ηνπ λόκηκνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ ,αιιά θαη σο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα αζθάιηζε ηεο αζηηθήο επζύλεο θαη θάιπςεο δεκηώλ πξνο ηξίηνπο θαη πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Η.Π 13588/725/2006. 

ζη) ύκβαζε ηνπ λόκηκνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ κε πηζηνπνηεκέλν ύκβνπιν Αζθαιείαο γηα ηελ 

Μεηαθνξά Δπθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ ( ΑΜΔΔ) ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 64834/5491/2000 ( ΦΔΚ 1350/Β’). 

δ) Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ Ορεκάησλ πνπ ζαθώο λα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα κεηαθνξά ΔΑΤΜ απνβιήησλ, θαζώο θαη 

ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά ADR θαη ATP, ζύκθσλα κε ην (ΦΔΚ 948 Β/22-5-2008 θαη ηελ απόθαζε κε αξηζκό πξση. 

Α3/28216/2567 από 21-5-2009 θαη ηελ ΚΤΑ 146163/8-5-2012 παξαγξ.2.2.1, ζει 23874. 

Θα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ 2 νρήκαηα κεηαθνξάο. 

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ νρεκάησλ λα είλαη ζύκθσλεο κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.4 ηεο ΚΤΑ 146163/8-5-

2012 

ε) Πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR, ησλ νδεγώλ πνπ ζα δηελεξγνύλ ηελ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, 

θαζώο θαη ην απνδεηθηηθό γηα ηε ζρέζε ησλ νδεγώλ κε ηελ εηαηξεία (αλαγγειία πξόζιεςεο ΟΑΔΓ θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ). 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) νδεγώλ πνπ 

θέξνπλ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά θαζώο θαη επαγγεικαηηθνύ δηπιώκαηνο νδήγεζεο. 

ζ) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ζεώξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο ηεο αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείαο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ, κε ηελ νπνία ζα δεζκεύεηαη όηη ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ δύν 

θνξηεγά ςπγεία πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR θαη δύν (2) νδεγνύο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ADR θαζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζύκβαζεο. 

η) Ο λόκηκνο θάηνρνο ηεο άδεηαο ζπιινγήο - κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 

γηα ηελ ζπιινγή - κεηαθνξά επηθηλδύλσλ απνβιήησλ πγεηνλνκηθώλ κνλάδσλ. Δπίζεο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά ISO 

14001:2004 θαη ISO ΔΛΟΣ 1801/OHSAS 18001 

θ)Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα είλαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΚΤΑ Η.Π. 37591/2031/2003, όπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 146163/8-5-2012, κε ηα παξαξηήκαηά ηεο θαζώο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθηλδύλσλ απνβιήησλ, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα. 

II) Γηα ηελ επεξεπγαζία ησλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ , απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη 

θάησζη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνύλ ηνλ λόκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΤΜ, πνπ ζα 

ππνβάιιεη πξνζθνξά κόλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε εηαηξεηώλ ή εηαηξία ζπιινγήο - κεηαθνξάο πνπ 

δηαζέηεη ζύκβαζε κε πηζηνπνηεκέλε εηαηξία επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ. 

α) Έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 1650/1986 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Ν. 3010/2002 θαη όπσο 

ηζρύεη ζήκεξα.  
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β) Τπεύζπλε δήισζε πνπ λα δειώλεηαη όηη ν αλάδνρνο ζα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο, όηη κε δηθή ηνπ 

επζύλε ζα κεηαθέξεη ην ηειηθό πξντόλ ζηνλ πιεζηέζηεξν ΥΤΣΑ, όπνπ ζα επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ηνπ θαη όηη ζε θάζε 

πεξίπησζε, ε κεηαθνξά θαη ε ηειηθή δηάζεζε (ηαθή) ησλ επεμεξγαζκέλσλ ΑΔΑ-ΜΔΑ-ΔΑΑΜ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ άξζξσλ 

9 θαη 10 ηεο αξηζ. Η.Π. 37591/2031/2003 ΚΤΑ, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 146163/8-5-2012. 

γ) Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη παλειιαδηθή άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ , λα δύλαηαη 

λα εθηειέζεη δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά απηώλ θαζώο θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών Φνξέσλ Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ( πξώελ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ). Να θαηαηεζνύλ 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 

δ) Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλάςεη ζύκβαζε κε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηειηθήο δηάζεζεο ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο ( πνπ ζα θαηέρεη ηηο εθ ηνπ Νόκνπ πξνβιεπόκελεο αδεηνδνηήζεηο), ηελ νπνία καδί κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν. Δπηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζην Ννζνθνκείν 

ηε κέζνδν δηαρείξηζεο ησλ ππνιεηκκκάησλ ( π.ρ εληαθηαζκόο ηέθξαο ζε ΥΤΣΑ). 

ε) Βεβαίσζε ηειηθνύ απνδέθηε ( ΥΤΣΑ) όηη απνδέρεηαη ηα μεξά ππνιείκκαηα από ηελ απνηέθξσζε πξνο δηάζεζε ζην ρώξν 

ηνπ ή ζε άιιν λόκηκν ρώξν. 

δ) ηελ πεξίπησζε ηεο δηαζπλνξηαθήο εμαγσγήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ( δει απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα θαη 

πξννξίδνληαη γηα αμηνπνίεζε , επεμεξγαζία ή αζθαιή ηειηθή δηάζεζε εθηόο ηεο ρώξαο), ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη: 

1.Άδεηεο δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα απόβιεηα θαζώο θαη βεβαίσζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο νίθνπο ηεο 

Δ.Δ. από ηελ ππνςήθηα αλάδνρν εηαηξία. 

2.Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ζα ηεξεί όζα ν λόκνο 

πξνβιέπεη γηα ηελ δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ. 

2. α) Γηα κνλάδεο απνζηείξσζεο ή απνηέθξσζεο ν αλάδνρνο ή ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ ζπζηήκαηνο, ζα 

πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρεηηθά έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη ηεξεί ηα πξόηππα ηνπ ΔΛΟΣ αξ. 12740/00 “Βιοηεσνολογία-

Επγαζηληπια για έπεςνα, ανάπηςξη, και αναλύζειρ- Καθοδήγηζη για διασείπιζη, απενεπγοποίηζη και έλεγσο αποβλήηων” θαη 

ΔΛΟΣ αξ. 12347/98 “Βιοηεσνολογία. Κπιηήπια απόδοζηρ για αποζηειπωηέρ αημού και αςηόκαςζηα”. 

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

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκόδεηαη (πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO: 11138 “Sterilization of healthcare 

products Biological indicators.Biologiacl indicators for moist heat sterilization” γηα θάζε θνξηίν (πνζόηεηα) πνπ ππόθεηηαη 

ζηε δηαδηθαζία απηή πνπ ζα είλαη 1 δείθηεο γηα θάζε 200 lit απνβιήησλ θαη ηνπιάρηζηνλ 3 γηα θάζε θύθιν απνζηείξσζεο. 

Να ππνβιεζεί έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλύεη όηη νη ρξεζηκνπνηνύκελνη βηνινγηθνί δείθηεο πιεξνύλ ηα ελ ιόγσ πξόηππα. 

Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα είλαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΚΤΑ Η.Π. 37591/2031/2003, όπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 146163/8-5-2012 κε ηα παξαξηήκαηα ηεο θαζώο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθηλδύλσλ απνβιήησλ, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα. 

γ) Ο Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ή απνηέθξσζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

θαηά ISO 9001 ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ πξνηύπνπ, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΤΜ , θαζώο θαη γηα ηελ ηπρόλ κεηαθνξά 

ησλ επεμεξγαδόκελσλ ΔΑΤΜ. 

δ) Οη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εθεδξηθό κεραλνινγηθό εμνπιηζκό γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΤΜ, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ βαζηθνύ 

εμνπιηζκνύ. 

Όια ηα αλωηέξω ζηνηρεία πξνο απόδεημε εθπιήξωζεο ηωλ όξωλ απνδνρήο ηωλ δηαγωληδνκέλωλ (απαξάβαηνη όξνη), 

πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζην θάθειν ηωλ Δηθαηνινγεηηθώλ Σπκκεηνρήο. 
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ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ 

Πεπιγπαθή έπγος: πιινγή , κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία κηθηώλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΜΔΑ) ζηέξεεο κνξθήο κε ηε 

κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο. πιινγή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία κηθηώλ επηθίλδπλσλ (ΜΔΑ) θαη άιισλ επηθίλδπλσλ (ΑΔΑ) 

απνβιήησλ πγξήο κνξθήο κε ηε κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο. πιινγή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία απνβιήησλ ακηγώο 

κνιπζκαηηθνύ ραξαθηήξα (ΔΑΑΜ), κε ηε κέζνδν ηεο απνζηείξσζεο. 

1. Η δηαρείξηζε ησλ ΔΑΑΜ, ΜΔΑ & ΑΔΑ από ηελ αλάδνρν εηαηξία πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο παξαθάησ ηζρύνπζεο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Οη ππνςήθηεο εηαηξίεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη ζα 

ηεξνύλ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

1. Ν 1650/86 (ΦΔΚ Α΄160/16-10-86 ) “ Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο” ΚΤΑ 72751/3054/1985 (ΦΔΚ Β 

665/1.11.85) “ Σνμηθά θαη επηθίλδπλα απόβιεηα θαη εμάιεηςε ησλ πνιπρισξνδηθαηλπιίσλ θαη 

πνιπρισξνηξηθαηλπιίσλ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 78/319/ΔΟΚ θαη 76/403/ΔΟΚ ησλ πκβνπιίσλ ηεο 

20-3-1978 θαη 6-4-1976 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ”, όπσο ηξνπνπνίεζεθε κε ην Ν. 3010/02 

2. Οδεγία 91/689/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991 γηα ηα επηθίλδπλα απόβιεηα  
3. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 259/93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 1εο Φεβξνπαξίνπ 1993 ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ κεηαθνξώλ απνβιήησλ ζην εζσηεξηθό ηεο Κνηλόηεηαο , θαζώο θαη θαηά ηελ είζνδν θαη εμνδό ηνπο. 
4. ΦΔΚ 948/Β/23-5-2008 “ Υνξήγεζε αδεηώλ θπθινθνξίαο θνξηεγώλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηόρνπο άδεηαο 

ζπιινγήο – κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ” 
5. Τ.Α. 13588/725 ΦΔΚ 383Β/28-03-2006, “Μέηξα όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ” ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 91/689/ ΔΟΚ. Αληηθαηάζηαζε ηεο ΚΤΑ 19396/1546/1997 ( ΦΔΚ Β 

604/18-7-97). 
6. ΚΤΑ 146163 ΦΔΚ 1537/Β/8-5-2012. “ Μέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθώλ απνβιήησλ από πγεηνλνκηθέο 

κνλάδεο” 

7. Δγθύθιηνο 22960/3800/15/6/2012 “ Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο Απνβιήησλ Τγεηλνκηθώλ Μνλάδσλ 
8. Καλνληζκόο ( ΔΚ) αξηζκ. 1013/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2006 

γηα ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ. 
9. Δπξσπατθόο Καηάινγνο Απνβιήησλ ( Δ.Κ.Α.) 

10. ΦΔΚ 225/87 γηα εθαξκνγή ηνπ ADR 
11. ΦΔΚ 689/30-11-87 ( Τ.Α. 7879) γηα εθαξκνγή ηνπ IMDG code 
12. ΚΤΑ 19396/1546/1997 ( ΦΔΚ Β604/18.7.97) “ Μέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ”. 
13. Δγθύθιηνο 123067/10-02-04 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ δηεπθξηλίζεηο γηα ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ ή κε ζηεξεώλ απνβιήησλ όπνπ δελ απαηηείηαη ΜΠΔ θαη ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ. 

14. Απόθαζε 2001/118/ΔΚ πεξί Δπξσπατθνύ Καηαιόγνπ Απνβιήησλ ( ΔΚΑ) θαη ηηο ηξνπνπνίεζεηο ηεο. 

 

2. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΔΑ -ΑΔΑ) ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ  

 

2.1. Σν λνζνθνκείν παξάγεη Μηθηά Δπηθίλδπλα Απόβιεηα (ΜΔΑ) απ' ηνπο αλαιπηέο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ  

ηνκέα θαη Άιια Δπηθίλδπλα Απόβιεηα (ΑΔΑ)απ' ην Παζνινγναλαηνκηθό θπξίσο εξγαζηήξην, αιιά θαη 

κηθξόηεξεο πνζόηεηεο από άιια εξγαζηήξηα, όπσο δηαιύκαηα θνξκόιεο, μπιόιεο, DAB, θαη 

άιινπ είδνπο ρεκηθέο ελώζεηο. 
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2.2. Η ππεξεζία δηαρείξηζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή, ηε κεηαθνξά, ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε 

(εάλ ππάξρεη ζε ρώξν ηνπ αλαδόρνπ – ςπθηηθόο ζάιακνο γηα ηα ΜΔΑ θαη απνζήθε κε πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ΚΤΑ 

146163/ 8-5-2012 γηα ηα ΑΔΑ ),ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή ηνπο δηάζεζε. 

ην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ζαθώο ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη ζε πεξίπησζε πνπ 

ηα ΜΔΑ, ΑΔΑ δελ κεηαθέξνληαη άκεζα γηα ηειηθή δηάζεζε. 

2.3. Η θαηακέηξεζε ησλ πγξώλ απνβιήησλ πνπ ζα παξαδίδνληαη θάζε θνξά ζηνλ αλάδνρν ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηε 

δύγηζε αλά θηιό ζε δηαθξηβσκέλε ειεθηξνληθή δπγαξηά πνπ δηαζέηεη ν αλάδνρνο θαη παξνπζία ππεύζπλνπ ππαιιήινπ ηνπ 

λνζνθνκείνπ ή ηνπ Δπόπηε Γεκόζηαο Τγείαο ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηαζίαο ή ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

Μεηά από ηε δύγηζε ησλ απνβιήησλ ζα ζπκπιεξώλεηαη θαη ζα ππνγξάθεηαη έληππν αλαγλώξηζεο γηα ζπιινγή θαη κεηαθνξά 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ην νπνίν ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο 

Η ηηκή πξνζθνξάο δηαρείξηζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ ζα δνζεί αλά θηιό. 

2.4 Όιεο νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΑ πξέπεη λα γίλνληαη από ηελ αλάδνρν εηαηξία ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα κέηξα 

αζθαιείαο , όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία , έηζη ώζηε ζε θαλέλα ζηάδην ησλ εξγαζηώλ λα κελ 

ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε Γεκόζηα Τγεία θαη παξάιιεια λα απνθεύγεηαη ε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

3. ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ ΣΔΡΔΑ & ΤΓΡΑ 

ύκθσλα κε ηελ νξηδόκελε λνκνζεζία ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 28, νη εηαηξίεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό 

ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 19, όπσο επίζεο θαη ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά: 

3.1.Δλαιιαθηηθά γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ή γηα ην ζύλνιν ησλ ΑΔΑ ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνδείμεη δηαθνξεηηθή κέζνδν 

επεμεξγαζίαο, ηειηθήο δηάζεζεο ή αμηνπνίεζεο, εθόζνλ εγθξίλεηαη από ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ππνζηεξίδεηαη από 

ζρεηηθή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Γηα απηέο ηηο κεζόδνπο επεμεξγαζίαο ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην θεθάιαην 4 ηεο 

θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο 24944/1159/2006, όπσο απηή εθάζηνηε ηζρύεη θαη κπνξνύλ λα απνηεινύλ επηινγή πέξαλ ησλ 

δύν πξναλαθεξνκέλσλ κεζόδσλ ( απνζηείξσζε, απνηέθξσζε) ( ΚΤΑ 146163/8-5-2012, παξάγξαθνο 4.4 ). ε θάζε 

πεξίπησζε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδνο ηειηθήο δηάζεζεο εθηόο ηεο θαύζεο ζα πξέπεη λα εγθξηζεί από ην Ννζνθνκείν. 

3.2. Η αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενύηαη λα αλαζέηεη ζε εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό ηηο εξγαζίεο 

ζπιινγήο-κεηαθνξάο θαη ινηπήο δηαρείξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. Σν πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ πνπ ζα ρεηξίδεηαη ηα 

ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ ζηεξεά & πγξά , θαζ' όια ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο απηώλ, εληόο θαη εθηόο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα θέξεη θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεί όια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Μ.Α.Π., ηα νπνία νξίδνληαη θαηά πεξίζηαζε από ηελ λνκνζεζία. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε επζύλε βαξύλεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ αλάδνρν.  

3.3 Ο αλάδνρνο ζα παξαιακβάλεη θαη ζα δπγίδεη επί ηόπνπ ζην Ννζνθνκείν κε εηδηθά δηακνξθσκέλν θνξηεγό απηνθίλεην ηα 

Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Ακηγώο Μνιπζκαηηθά ( ΔΑΑΜ), ηα Μηθηά Δπηθίλδπλα Απόβιεηα ( ΜΔΑ) θαη ηα 'Αιια Δπηθίλδπλα 

Απόβιεηα (ΑΔΑ). Σν όρεκα κεηαθνξάο γηα ηα ΔΑΑΜ θαη ηα ΜΔΑ ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηό , ζηεγαλό, λα έρεη δπλαηόηεηα 

ςύμεο < 8
Ο 

C ,λα κε θέξεη κεραληζκό ζπκπίεζεο , λα θέξεη θαηάιιειε ζήκαλζε κε ην δηεζλέο ζήκα θηλδύλνπ, λα επηηξέπεη 

αζθαιή κεηαθνξά , λα κπνξεί λα πιέλεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη εύθνια θαη λα δηαζέηεη δηεπθνιύλζεηο γηα ηελ αηνκηθή 

πξνζηαζία ηνπ νδεγνύ θαη ησλ ρεηξηζηώλ.  

3.4. Η θαηακέηξεζε ησλ απνβιήησλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ( ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ) πνπ ζα παξαδίδνληαη θάζε θνξά ζηνλ 

αλάδνρν ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηε δύγηζε αλά θηιό ζε δηαθξηβσκέλε ειεθηξνληθή δπγαξηά πνπ δηαζέηεη ν αλάδνρνο 

.Σα έμνδα δύγηζεο ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Ο αλάδνρνο λα δπγίδεη θαη λα θαηαγξάθεη ηελ πνζόηεηα ησλ ΔΑΤΜ, παξνπζία ππεύζπλνπ ππαιιήινπ ηνπ λνζνθνκείνπ ή 

ηνπ Δπόπηε Γεκόζηαο Τγείαο ή ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηαζίαο ή ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Δπηπιένλ λα απνδεηθλύεη ηνλ έιεγρν βαζκνλόκεζεο ησλ ζεξκνκέηξσλ, καλνκέηξσλ θαη ινηπνύ θαηαγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ 

ηνπ κε ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο. 
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3.5. Η δπγαξηά ηεο αλάδνρνπ εηαηξίαο λα είλαη ζεσξεκέλε, βαζκνλνκεκέλε θαη πηζηνπνηεκέλε από ηηο αξκόδηεο αξρέο. Να 

θαηαηεζνύλ ηα πηζηνπνηεηηθά βαζκνλόκεζεο.  

3.6.Η αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί όιεο ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ 

“Αλαγλώξηζε Απνβιήησλ” πξνο ην λνζνθνκείν, ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ησλ απνβιήησλ πνπ κεηαθέξνληαη ( ΚΤΑ ππ' 

αξηζκ. 146163/1537/2012 

3.7. Ο αλάδνρνο ζα δηαζέηεη πξνζσπηθό γηα ηε θόξησζε ηνπ εθάζηνηε θνξηίνπ πνπ ην Ννζνθνκείν ζα παξαδίδεη από 

ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, άκεζα πξνζπειάζηκνπο. 

3.8. Η αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη ζην λνζνθνκείν ηα δηθαηνινγεηηθά εθηέιεζεο (π.ρ βεβαίσζε 

απνζηείξσζεο ΔΑΑΜ) ησλ εξγαζηώλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ.  

3.9. Η αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί αλαιπηηθά κεηξών ησλ απνβιήησλ πνπ επεμεξγάζηεθε, ην νπνίν θπιάζζεηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.  

3.10. ε πεξίπησζε δηαζπνξάο ησλ ΑΔΑ θαηά ηε ζπιινγή ή κεηαθνξά ηνπο, ν κεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη 

άκεζα ηειεθσληθά ην λνζνθνκείν. Αθνινύζσο ππνρξενύηαη εληόο 12 σξώλ λα θάλεη έγγξαθε αλαθνξά πξνο ηελ Τπεξεζία 

Πεξηβάιινληνο θαη ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαζώο θαη ζηηο Τπεξεζίεο 

Πεξηβάιινληνο, Τγείαο θαη ηε Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηα δηνηθεηηθά όξηα ησλ νπνίσλ έιαβε 

ρώξα ην αηύρεκα.  

ηελ αλαθνξά ζα πεξηγξάθεηαη ην ζπκβάλ, νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αζηνρία, νη ηπρόλ πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο , 

ε ηπρόλ επηβάξπλζε ζηελ πγεία θπζηθώλ πξνζώπσλ, ε κέζνδνο θαζαξηζκνύ ηεο πεξηνρήο , ν ηξόπνο επεμεξγαζίαο θαη 

ηειηθήο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ δηαζπάξζεθαλ. 

3.11. Η αλάδνρνο εηαηξία νθείιεη λα ηεξεί ηελ Αξρή ηεο Δγγύηεηαο. πγθεθξηκέλα κεηά ηελ παξαιαβή ησλ ΑΔΑ νθείιεη λα 

ηα δηακεηαθνκίζεη ζηελ πιεζηέζηεξε ζην Ννζνθνκείν κνλάδα ηειηθήο δηάζεζεο ή εθ' όζνλ πξόθεηηαη γηα κνλάδα ηεο 

αιινδαπήο θαη απαηηείηαη δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν πιεζηέζηεξνο ιηκέλαο, δειαδή ν ιηκέλαο Πεηξαηώο ( 

εάλ ε κεηαθνξά γίλεη δηα ζαιάζζεο). ε πεξίπησζε πνπ αποδεδειγμένα ςθίζηανηαι λόγοι ανωηέπαρ βίαρ, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί άιινο ιηκέλαο εθηόο ηνπ Πεηξαηά ή λα γίλεη δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά δηα μεξάο ηηπούμενηρ ζε κάθε 

πεπίπηωζη ηηρ κείμενηρ Νομοθεζίαρ. Η αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην Ννζνθνκείν ην 

ηξόπν κεηαθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο,όπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 

3.12 Η αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη ζην ηέινο θάζε έηνπο ζπλνιηθά ζηνηρεία γηα ηα απόβιεηα πνπ 

δηαρεηξίζηεθε θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ εηήζηα δήισζε παξαγσγνύ απνβιήησλ 

από ην Ννζνθνκείν. 

 

3.13 Η αλάδνρνο εηαηξία νθείιεη λα έρεη ζύκβαζε κε ζύκβνπιν αζθαιείαο, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό θαηάξηηζεο 

από ηελ αξκόδηα ππεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ. 

3.14 ε πεξηπηώζεηο βιάβεο, ηαθηηθήο ή έθηαθηεο ζπληήξεζεο ηνπ απνηεθξσηήξα ή άιινπ εμνπιηζκνύ ηεο απνηέθξσζεο ή 

ηεο απνζηείξσζεο ηνπ αλαδόρνπ, απηόο ζα εηδνπνηεί εγθαίξσο ην Ννζνθνκείν θαη ζα πξνβαίλεη άκεζα ζε όιεο ηηο 

απαηηνύκελεο ελέξγεηεο , πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνύλ νη βιάβεο ή/ θαη ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαηά ην ηερληθά 

εθηθηό ζπληνκόηεξν ρξόλν. Μέρξηο όηνπ απνθαηαζηαζεί ε βιάβε ή νινθιεξσζεί ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ν αλάδνρνο 

ζα ζπλερίδεη λα παξαιακβάλεη ηα απόβιεηα θαη ζα ηα απνζεθεύεη ζε ρώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

αλαδόρνπ (εθηόο Ννζνθνκείνπ). 

3.15 Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηπρόλ παξαιείςεηο ηνπ εξγνιάβνπ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ 

αζηηθή επζύλε ηνπ έξγνπ.  

3.16 Η ηηκνιόγεζε ζα γίλεηαη θάζε 15ζήκεξν ή θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Τιηθνύ. 
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3.17 Ο αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ από ηελ πγεηνλνκηθή κνλάδα ζα δηεμάγεη έιεγρν 

κε θαηάιιειε ζπζθεπή αλίρλεπζεο (geiger). Η κέηξεζε ζα γίλεηαη κε κSv/h ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ΦΔΚ 1958/Β/18-7-

2014 , άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 & άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 & 2 γηα ξαδηελεξγά πιηθά.  

Η ζπζθεπή αλίρλεπζεο ηεο εηαηξίαο, λα είλαη ζεσξεκέλε, βαζκνλνκεκέλε θαη πηζηνπνηεκέλε θαη ε ξύζκηζε ηεο λα είλαη ίδηα 

κε ηνλ αληίζηνηρν αληρλεπηή ξαδηελέξγεηαο ( geiger) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ, από ηνπο ππεύζπλνπο 

αθηηλνθπζηθνύο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί θάζε απόθιηζε ζηε κέηξεζε ξαδηελέξγεηαο ζηα απόβιεηα.  

Κάζε πεξηέθηεο ζα ειέγρεηαη ρσξηζηά θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ΦΔΚ 1958/Β/18-7-2014 

3.18. ε πεξίπησζε πνπ βξεζεί ραξηνθηβώηην κε ξαδηελεξγό πιηθό πνπ δελ είλαη εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ νξίσλ 

(ξαδηελέξγεηα θηβσηίνπ > 5 Υ ξαδηελέξγεηα πεξηβάιινληνο Ννζνθνκείνπ ≈ 200 nSv/h, άξα ≤ 600 nSv/h) ην θηβώηην δελ 

παξαιακβάλεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή κνλάδα. Δπίζεο λα εθαξκόδνληαη ηα νξηδόκελα από ηελ ΔΔΑΔ θαη γηα 

θάζε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ. 

3.19 Ο κεηαθνξέαο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε 

δηαζπνξάο ηνπ κεηαθεξόκελνπ θνξηίνπ μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία απνβιήησλ ( ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ). Γηα ην ζθνπό 

απηό πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή εμνπιηζκό θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο πνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζην αλαιπηηθό ζρέδην πνπ 

έρεη ήδε ππνβιεζεί ζηελ αδεηνδνηνύζα αξρή. 

3.20. ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν εθηειείηαη πιεκκειώο (απνδεδεηγκέλα κε αλαθνξέο, παξαηεξήζεηο θ.ι.π.), ην λνζνθνκείν 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαζηήζεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, κε ηηο αλάινγεο θπξώζεηο. 

4. ΣΡΟΠΟ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΑΤΜ ΣΔΡΔΑ & ΤΓΡΑ 

Σα επηθίλδπλα απόβιεηα ΔΑΑΜ-ΜΔΑ-ΑΔΑ, κεηαθέξνληαη ζηνλ πξνζσξηλό ρώξν απνζήθεπζεο ζπζθεπαζκέλε ζε Hospital 

Box ή ελαιιαθηηθά ζε πεξίπησζε έιιεηςεο πξνκήζεηαο Hospital Box ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθνύο ηξνρήιαηνπο θάδνπο, 

αλάινγα κε ην είδνο ησλ απνβιήησλ, γηα ηε ζύλλνκε θαη αζθαιή κεηαθνξά ηνπο . Οη θάδνη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ζπιινγήο-κεηαθνξάο ζα δηαηίζεληαη από ηνλ αλάδνρν, εθόζνλ δεηεζνύλ από ην Ννζνθνκείν, δίρσο πξόζζεηε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε ΔΙΑ.. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν αξηζκόο ησλ ηξνρήιαησλ 

θάδσλ πνπ ζα πξέπεη λα καο πξνκεζεύζεη ν αλάδνρνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50 (25 γηα απνζηείξσζε θαη 25 γηα απνηέθξσζε) 

, νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνύλ αλά δύν ζε θάζε ηκήκα ή εξγαζηήξην.  

Οη θάδνη ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ADR. Να θαηαηεζνύλ επίζεο θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ADR. 

Ο αλάδνρνο ζα παξαιακβάλεη ηα απόβιεηα πξνο απνζηείξσζε θαη απνηέθξσζε από ηνπο ςπθηηθνύο ζαιάκνπο.  

Σα ηξνρήιαηα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΚΤΑ 146163 ΦΔΚ 1537/Β/8-5-2012. , όπνπ κεηαμύ 

άιισλ αλαθέξεηαη : 

 Να είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ.  
 Να είλαη αζόξπβα θαη λα θέξνπλ ρεηξνιαβέο 
 Να είλαη αλζεθηηθά ζηηο θξνύζεηο θαη ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ πξνθαινύληαη θαηά ηε κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά 

ηνπο. 
 Να θέξνπλ νπή ζηνλ ππζκέλα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πγξώλ θαηά ην πιύζηκν ηνπο ή λα είλαη εθνδηαζκέλν κε 

θάλνπια απνζηξάγγηζεο ζπλδεδεκέλε ζην θάησ κέξνο ηνπ ππζκέλα. 
 Να ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπό απηό.  
 Οη δηαζηάζεηο ησλ ηξνρήιαησλ πξέπεη λα είλαη ΜΗΚΟ 45cm X ΠΛΑΣΟ 55cm Οη αλαθεξόκελεο δηαζηάζεηο 

είλαη ζύκθσλεο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αλειθπζηήξα ( ΠΛΑΣΟ 1,15m X ΜΗΚΟ 1,15m. ΠΛΑΣΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΠΟΡΣΑ 70cm) δηαθνκηδήο ησλ απνβιήησλ έηζη ώζηε λα είλαη πξνζπειάζηκα θαηά ηελ είζνδν 

ή ηελ έμνδν ηνπο από απηόλ. 

Η ζπρλόηεηα απνθνκηδήο γηα ηα ΜΔΑ & ΑΔΑ ζηεξεήο θαη πγξήο κνξθήο πξνο απνηέθξσζε ζα είλαη ηξεηο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, ( έιιεηςε απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ γηα ηα ΑΔΑ) θαη γηα ηα ΔΑΑΜ πξνο απνζηείξσζε δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα.  

ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξαγκαηνπνίεζεη ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ, κεηά από επηθνηλσλία 

κε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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Η παξαιαβή ησλ απνβιήησλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ζα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηλνύ σξαξίνπ παξνπζία ππεύζπλνπ 

ππαιιήινπ ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηνπ Δπόπηε Γεκόζηαο Τγείαο ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηαζίαο ή ηεο ηξηκεινύο 

επηηξνπήο ηνπ λνζνθνκείνπ. Γηα πεξηπηώζεηο έθηαθησλ αλαγθώλ ε παξαιαβή ησλ απνβιήησλ λα γίλεηαη θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεσο κε ην Ννζνθνκείν.  

ε θάζε δξνκνιόγην παξαιαβήο απνβιήησλ ην θνξηεγό ηεο αλάδνρεο εηαηξίαο ζα πξέπεη λα πξνζέξρεηαη άδεην, γηα ηε 

κεηαθνξά όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξνπ όγθνπ απνβιήησλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ απνζπκθόξεζε ηνπ ρώξνπ πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα ηεξνύληαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. 

5. ΔΛΑΥΙΣΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ 

(ΣΑΘΔΡΔ Ή ΚΙΝΗΣΔ) 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεη όηη ηεξνύληαη 

ηα πξνβιεπόκελα κέηξα θαη όξνη, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο” ΚΤΑ 

146163/8-5-2012  ΦΔΚ 1537 “Μέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ”. 

6. ΔΛΑΥΙΣΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΠΟΣΔΦΡΩΗ 

(ΣΑΘΔΡΔ Ή ΚΙΝΗΣΔ) 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεη όηη 

ηεξνύληαη ηα πξνβιεπόκελα κέηξα, όξνη, πεξηνξηζκνί θαη νξηαθέο ηηκέο από ηελ απνηέθξσζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

ζύκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο 22912/1117/2005 "Μέηξα θαη όξνη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ" (ΦΔΚ 759/Β/2005) θαη ηεο ΚΤΑ 146163/8-5-2012  
ΦΔΚ 1537 “Μέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ”. 

 

ΔΙΓΟ ΑΠΟΒΛΗΣΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΟΣΟ 

 

ΜΔΑ ΣΔΡΔΗ ΜΟΡΦΗ  

(πξνο απνηέθξσζε) 

55.000 ΚΙΛΑ / έηνο 110.000 € ( 2 €/θηιό ) 

+ 25.000 € ( Φ.Π.Α. 23% ) 

ΤΝΟΛΟ = 135.000 € 

ΔΑΑΜ ΣΔΡΔΗ ΜΟΡΦΗ  

( πξνο απνζηείξσζε) 

54.000 ΚΙΛΑ / έηνο 81.000 € (1,50 €/θηιό ) 

+ 18.630 € ( Φ.Π.Α. 23% ) 

ΤΝΟΛΟ = 99.630 € 

 

ΤΓΡΑ ΑΔΑ & ΜΔΑ  

(πξνο απνηέθξσζε) 

 

11.000 ΚΙΛΑ/έηνο 

22.000 € ( 2 €/θηιό ) 

+5.060 € ( ΦΠΑ 23 % ) 

 

ΤΝΟΛΟ = 27.060 € 

   

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ = 261.690 € 

 

 


