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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

(Σος άπθπος 118 ηος Ν.4412/2016, όπωρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει από ηον 
Τπ’απιθμ.Ν.4782 ΦΔΚ Α 36/9.3.2021) 

 

 

 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΚΛΗΗ  02/2023 

 

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Γξεβελψλ έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/08.08.2016 (Α’147) Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη  
Τπεξεζηψλ (Πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/24/ ΔΔ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Toλ N.4782/2021(Α'36)’’Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία’’. 

3. Σελ κε αξ.πξση. 37ε/27-01-2023 ΑΓΑ:ΦΒΑΤ4690ΒΦ-ΓΝΧ, απφθαζε Γ.. γηα έγθξηζε ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο Τπεξεζηψλ Γηαρείξηζεο Ιαηξηθψλ 
Απνβιήησλ. 

4. Σελ κε αξ.πξση.1351/03-02-2023 ΑΓΑ:Φ8ΓΛ4690ΒΦ-ΛΙ απφθαζε Ννκηθήο Γέζκεπζεο  

 

Απεςθύνοςμε 

 

Ππόζκληζη ςποβολήρ ζθπαγιζμένων πποζθοπών 

 

Αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα ηηο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Ιαηξηθψλ Απνβιήησλ, CPV: 90524400-0 γηα ηηο 

αλάγθεο ηος Γ.Ν. Γπεβενών 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 32.000,00€ κε 

Φ.Π.Α θαη βαξαίλεη ηελ κε ΚΑΔ: 0419 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023. 

 
 

                                 

  

ΓΙΟΙΚΗΗ 
3ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

(ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ) 

 Γπεβενά :  03-02-2023 
 
Απ.Ππωη.1354 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 
ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

  

   

   

      ΣΜΗΜΑ: Οικονομικό 
       Γπαθείο Ππομηθειών  

               ΠΡΟ:ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

      Σασ. Γ/νζη: Πεπιοσή ηπαηοπέδος   
      Σηλέθωνο 2462350311 
      E-mail: pros1@nosgrevenon.gr  
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Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο παξνχζαο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) . 

       Παξαθαινχκε, αθνχ ιάβεηε ππφςε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο, λα θαηαζέζεηε ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν ηελ πξνζθνξά,  ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γ.Ν. Γξεβελψλ (Πεξηνρή ηξαηνπέδνπ , Γξεβελά, 

Σ.Κ.51100) σο ηελ Παπαζκεςή  17-02-2023 και ώπα 14:00 μ.μ.  αλαγξάθνληαο: 

 

1. ηνλ ηίηιν ηελ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», 

2. Πεξηγξαθή ηεο πξφζθιεζεο 

3. Σελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

4. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

5. Σελ έλδεημε ζε εκθαλέο ζεκείν «ΠΡΟΟΥΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ» 

Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία εθπξφζεζκα δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ Γεςηέπα  20 Φεβποςαπίος  2023και ώπα 10:00 

απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη νη ελ ιφγσ πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Ιζσύρ πποζθοπών: O ρξφλνο ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 360 εκεξνινγηαθέο εκέξεο , 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο πξφζθιεζεο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν 

ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΙΑΙΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Τπεύθςνη δήλωζη ηος πποζθέπονηορ ζηην οποία θα δηλώνεηαι όηι: 

1. Μέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ δελ ζπληξέρεη γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηνπο νπνίνπο νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ. 

2. Απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε 

απηνχο. 

3. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο γηα 

αλαβνιή, καηαίσζε ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 360 εκέξεο εκεξνινγηαθέο πξνζκεηξψκελεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Σεσνική πποζθοπά:  Όια ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α’ ηεο παξνχζαο.  

Οπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ δεηείηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο. 

Οικονομική πποζθοπά:  Οη πξνζθνξέο ζα αλαγξάθνπλ ηελ ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α θαη κε Φ.Π.Α. 
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Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη νη εηζθνξέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο.  

Πξνζθνξέο πνπ δεηνχλ ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηηο θξαηήζεηο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  

Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 

Ο ηειηθφο αλάδνρνο πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016  ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν  80 ηνπ λ. 4412/2016. 

α. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος. Πνπ εθδίδεηαη  έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Η 

ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο:  αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), 

ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο 

ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

β. Φοπολογική ενημεπόηηηα. (Σν παξφλ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο 

ηνπ). 

γ. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα.  (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ λ.4412/2016 ). Σν παξφλ πηζηνπνηεηηθφ ζα 

πξέπεη λα ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηνπ. 

δ. Πιζηοποιηηικό ΓΔΜΗ ή ηο ιζσύον καηαζηαηικό ηεο εηαηξείαο απφ  φπνπ πξνθχπηνπλ ηα κέιε θαη 

ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο. Σν παξφλ πηζηνπνηεηηθφ γίλεηαη απνδεθηφ εθφζνλ έρεη εθδνζεί σο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ησλ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθψλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία θαη θαιείηαη ν ακέζσο 

επφκελνο ζηελ θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Σν λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο /αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε νπνηαδήπνηε θάζε απηήο. 

Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα  ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζηε δηαδξνκή (URL) http://www.nosgrevenon.gr./ΓΙΑΚΗΡΤΞΔΙ. 

 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

http://www.nosgrevenon.gr./ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηξηψλ 

κελψλ. 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ  

Δλζηάζεηο-πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κέζσ ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο 

ππνβάιινληαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 127,205 & 205Α ηνπ λ.4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

1. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκηάο πνπ πξνθιεζεί ζε 

ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζε ηεο. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο , ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ , νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ.4412/2016.  

 

 
 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

ΣΟΤ Γ.Ν.ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

 

 

Γπ. ΔΤΣΤΥΙΑ Π. ΚΑΠΑΣΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
 
Ι) ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (Δ.Α.Α.Μ.) 

 
ΜΔΡΟ Α΄ 

Απαιηούμενερ άδειερ και δικαιολογηηικά 

 
1)  Γηα ηε ζςλλογή-μεηαθοπά ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ ( EAAM ) , απαηηνχληαη λα 

ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ 

ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ πνπ ζα ππνβάιιεη 

πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε Δηαηξεηψλ: 

 

α)  Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ πνπ λα θαιχπηεη φιε ηε δηαδξνκή 

δηαθίλεζεο ησλ απνβιήησλ (πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλνληαη νη πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη 

δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν). Η άδεηα ζπιινγήο-κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ζχκθσλα 

κε ηελ ΚΤΑ 146163/2012.  

 

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

λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη 

φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη 

απφ ην Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ 146163/2012 θαη φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ γηα λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ απηνχ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ 146163/2012.  

 

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

λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη 

ζα παξέρεη φζα θνξηεγά ςπγεία απαηηνχληαη, πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR εθφζνλ απαηηείηαη θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο νδεγνχο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ADR, θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

 

δ)  Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ηαηξηθψλ απνβιήησλ 

κνιπζκαηηθνχ ραξαθηήξα φηη δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία ηα κνιπζκαηηθά απφβιεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ 

ηελ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο ηνπο. 

 

ε)  Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ Ορεκάησλ πνπ ζαθψο λα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα κεηαθνξά 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ απφ Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο. Σα νρήκαηα απηά ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά, ηειείσο 
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θιεηζηά, ζηεγαλά, ζα έρνπλ δπλαηφηεηα ςχμεο <8νC, δίρσο κεραληζκφ ζπκπίεζεο, επηηξέπνπλ ηελ 

αζθαιή κεηαθνξά ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ, κπνξνχλ λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 

εχθνια θαη δηαζέηνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ θαη ησλ ρεηξηζηψλ. Γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ γηα ηνπιάρηζηνλ 

δχν (2) νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ν ζπκκεηέρνλ. 

 

ζη)  Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR, ησλ νδεγψλ πνπ ζα δηελεξγνχλ ηελ 

κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ην απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε ησλ νδεγψλ κε ηελ εηαηξεία 

(αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ). Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νδεγψλ πνπ θέξνπλ ηα αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη επαγγεικαηηθνχ δηπιψκαηνο νδήγεζεο. 

 

δ)  Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πξνυπεξεζία (εάλ ππάξρεη), ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο 

κεηαθνξάο ζην αληηθείκελν ηεο κεηαθνξάο ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ (πξνεγνχκελεο 

ζπκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ κεηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο άδεηαο θαη ππφ θαζεζηψο ηζρχνο απηήο). 

 

2)  Γηα ηελ επεξεπγαζία ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ , απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ 

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

ηεο άδεηαο επεμεξγαζίαο ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ, πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ 

ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε Δηαηξεηψλ: 

 

α)  Άδεηα ιεηηνπξγίαο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζε ηζρχ 

 

β)  Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 1650/1986 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 

3010/2002 θαη ηνλ 4014/2011 θαη φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

 

γ)  Τπεχζπλε δήισζε πνπ λα δειψλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηειηθνχ 

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

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

ησλ επεμεξγαζκέλσλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη βάζεη ηεο ΚΤΑ 146163/2012 φπσο 

ηζρχεη ζήκεξα. 

 

δ)  Βεβαίσζε ηειηθνχ απνδέθηε (ΥΤΣΑ), φηη απνδέρεηαη ηα απνζηεηξσκέλα απφβιεηα πξνο δηάζεζε 

ζην ΥΤΣΑ. 

 
ε)  Πξνζφληα ζηειέρσζεο ηνπ αλαγθαίνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ, ηερληθνχ, 

βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο, ψζηε απηή λα 

ιεηηνπξγεί κε ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Σν ζχλνιν ηνπ 
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πξνζσπηθνχ ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εηδηθεπκέλν, εθπαηδεπκέλν θαη λνκίκσο 

αζθαιηζκέλν. 

 
 

ΜΔΡΟ Β ΄ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Πεξηγξαθή έξγνπ: πιινγή θαη κεηαθνξά ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ (Δ.Α.Α.Μ.), απφ ηνλ 

ςπθηηθφ ζάιακν ηεο θάζε Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο, ζηελ ζηαζεξή κνλάδα επεμεξγαζίαο ηαηξηθψλ 

απνβιήησλ κνιπζκαηηθνχ ραξαθηήξα θαη επεμεξγαζία ηνπο κε ηε κέζνδν ηεο απνζηείξσζεο. 

1.  πιινγή 

1.1.  Σα δηαρσξηζκέλα ακηγψο κνιπζκαηηθά απφβιεηα ζα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά. Γηα ηε ζπζθεπαζία 

ηνπο ζα εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα επηθίλδπλα 

εκπνξεχκαηα θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο εμήο απαηηήζεηο: ηεο Δπξσπατθήο πκθσλίαο 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. Θα ηνπνζεηνχληαη ζε ππνδνρείο 

θαηάιιεινπ ρξψκαηνο αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη θαη εηδηθφηεξα ηα πξνο 

απνζηείξσζε Δ.Α.Α.Μ. ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζπζθεπαζία θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Σα αηρκεξά ή θνθηεξά 

απφβιεηα ζα ηνπνζεηνχληαη πξνεγνπκέλσο ζε άθακπηεο αλζεθηηθέο ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεσο. 

1.2.  Απαηηείηαη ζπρλφηεηα θφξησζεο θάζε πέληε (5) εκέξεο απφ ην Ννζνθνκείν. ε θακία πεξίπησζε 

ν ζπλνιηθφο ρξφλνο παξακνλήο ησλ αλεπεμέξγαζησλ Δ.Α.Α.Μ. ζε ζεξκνθξαζία <5νC δελ ζα πξέπεη λα 

μεπεξλά ηηο πέληε (5) κέξεο. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ αθφκε θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. 

 

2.  Απνζήθεπζε ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 

2.1.  Η πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο, επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζε ζπλζήθεο πνπ δελ επηηξέπνπλ 

ηελ αιινίσζε ησλ απνβιήησλ. 

2.2.  ην Ννζνθνκείν ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ςπθηηθφ ζάιακν ζεξκνθξαζίαο <5νC, ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 20 θπβηθψλ κέηξσλ. Ο ςπθηηθφο ζάιακνο ζα είλαη θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε 
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ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 146163/2012 θαη ηεο ΚΤΑ24944/1159/2006, ηνπ νπνίνπο ζα πξέπεη λα δηαζέζεη ν 

αλάδνρνο. Ο παξερφκελνο ςπθηηθφο ζάιακνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 3.1.3 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012. 

2.3.  Ο ζάιακνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζε δπγφ ν νπνίνο ζα έρεη δπλαηφηεηα 

ππνινγηζκνχ ηνπ απφβαξνπ θαη ηνπ θαζαξνχ βάξνπο ησλ απνβιήησλ. 

2.4.  ην ρψξν απνζήθεπζήο ηνπο, ηα απφβιεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη ζε δεχηεξν 

ππνδνρέα. Σα Δ.Α.Α.Μ. ζα ζπζθεπάδνληαη απφ ην Ννζνθνκείν ζε ζαθνχιεο θαηάιιεινπ πάρνπο, πνπ ζα 

απνηεινχλ ηνλ πξψην (εζσηεξηθφ) ππνδνρέα ζπζθεπαζίαο. Οη ζαθνχιεο ζα είλαη θίηξηλνπ ρξψκαηνο 

(πξνο απνζηείξσζε), ζα έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν ηνπ κνιπζκαηηθνχ, ζα αλαγξάθεηαη ε αληίζηνηρε 

ζήκαλζε θιάζεο, UN θαη ζα ππάξρεη ελζσκαησκέλε εηηθέηα κε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο. Οη ζαθνχιεο κεγάινπ βάξνπο ζα ζπζθεπάδνληαη θαη ζε δεχηεξε πιαζηηθή ζαθνχια. Σα αηρκεξά 

αληηθείκελα ζα ζπιιέγνληαη ζε αδηάηξεηνπο, απηφθιεηζηνπο, ζθιεξνχο πιαζηηθνχο ππνδνρείο (πιελ PVC). 

2.5.  Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξέρεη ζηηο Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φινπο 

ηνπο θαηάιιεινπο θαη πηζηνπνηεκέλνπο ππνδνρείο θίηξηλνπ ρξψκαηνο, πνπ ζα απνηεινχλ ηνλ δεχηεξν 

(εμσηεξηθφ) πηζηνπνηεκέλν ππνδνρέα ζπζθεπαζίαο ησλ Δ.Α.Α.Μ.. Οη εηδηθνί ππνδνρείο απηνί ζα είλαη 

θίηξηλνπ ρξψκαηνο (πξνο απνζηείξσζε) θαη ζα κπνξεί λα είλαη είηε κίαο ρξήζεο (ελδεηθηηθά ηχπνπ 

Hospital Box 40 – 60 lt), είηε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (ελδεηθηηθά ηξνρήιαηνη πιαζηηθνί θάδνη). ε πεξίπησζε 

πνπ ν αλάδνρνο πξνηείλεη ηε ρξήζε επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πεξηεθηψλ, ζα πξέπεη απηνί λα κελ έρνπλ 

ππνζηεί βιάβε (θαηαπφλεζε, θζνξά, ζξαχζε) θαη λα έρνπλ ππνζηεί ζρνιαζηηθφ θαζαξηζκφ θαη 

απνιχκαλζε απφ ηελ εγθαηάζηαζε παξαιαβήο πξηλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο, αλαθέξνληαο ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Κάζε ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα αλαιχεη 

ηνλ πξνηεηλφκελν ηξφπν – κεζνδνινγία ζπιινγήο – κεηαθνξάο, θαζψο θαη ηνπο δεχηεξνπο (εμσηεξηθνχο) 

ππνδνρείο πνπ ζα δηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν γηα ηε ζπζθεπαζία - κεηαθνξά ησλ Δ.Α.Α.Μ. Η πηζηνπνίεζε 

ησλ εμσηεξηθψλ ππνδνρέσλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ αλεμάξηεην θνξέα θαη ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί 

ζηα δηθαηνινγεηηθά. 

2.6.  Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ εξγνιάβνπ ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ έξγνπ. 

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

2.8.  Ο αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ επηθηλδχλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ ην Ννζνθνκείν ζα 

δηεμάγεη έιεγρν κε θαηάιιειε ζπζθεπή αλίρλεπζεο γηα ξαδηελεξγά πιηθά. Διέγρεηαη ν θάζε πεξηέθηεο 

ρσξηζηά. ε πεξίπησζε πνπ βξεζεί πεξηέθηεο κε ξαδηελεξγφ πιηθφ πνπ δελ είλαη εληφο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ νξίσλ (ξαδηελέξγεηα θηβσηίνπ >3x ξαδηελέξγεηα πεξηβάιινληνο) ν πεξηέθηεο δελ 

παξαιακβάλεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζην Ννζνθνκείν. 

 

3.  Μεηαθνξά ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
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3.1.  Γηα ηε κεηαθνξά ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ εθαξκφδνληαη ηα 

αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 1 παξ.1.2 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 24944/1159/2006 γηα ηα 

Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (Δ.Α.) 

3.2.  Καηά ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπο εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα επηθίλδπλα απφβιεηα-ακηγψο 

κνιπζκαηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν έληππν αλαγλψξηζεο. Σν έληππν απηφ ζα ζπλνδεχεη 

ηα απφβιεηα ζε θάζε εξγαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο εληφο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 11 ηεο ΚΤΑ 146163/2012 θαη ζην Κεθάιαην 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ίδηαο ΚΤΑ. Η κνξθή 

ηνπ ζα είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012. 

3.3  Γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα 

νξηδφκελα ζηελ ADR. Ο νδεγφο πνπ ζα εθηειεί ηε κεηαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηνπ ηζρχνληνο 

πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR, αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ. 

3.4.  Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα 

κε άδεηα θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ΙΥ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Τ.Α. 11383/840/2007 

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

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Τ.Α. Α1/νηθ/27683/2320/2008. 

3.5.  Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.4.1 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012. 

 

4.  Δπεμεξγαζία ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ κε ηε κέζνδν  ηεο απνζηείξσζεο ζε ζηαζεξή 

κνλάδα επεμεξγαζίαο (πγξή ή μεξή ζεξκηθή επεμεξγαζία) 

 

4.1.  Οη δηαδηθαζίεο απνζηείξσζεο λα αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ αξ. 

12740/00 (ν αλάδνρνο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΛΟΣ). 

4.2.  Μεηά ηελ επεμεξγαζία ηα απφβιεηα ζα πξέπεη λα είλαη κε αλαγλσξίζηκα. 

4.3. ρεηηθά κε ην επηζπκεηφ επίπεδν απνζηείξσζεο θαη ηνπο κηθξνβηαθνχο δείθηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηνπ παξαξηήκαηνο 

Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012. Οη βηνινγηθνί δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηε 

ζεηξά πξνηχπσλ ηνπ ΔΛΟΣ αξ. 11138/07 (ηεχρε 01-05). Αλ ε απνζηείξσζε δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ν 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία έσο φηνπ επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ησλ 

απνβιήησλ. Οη πξναλαθεξφκελνη έιεγρνη ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηερληθνχ 

ππεπζχλνπ ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θαηάιιεια επηζηεκνληθά 

πξνζφληα. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ζηέιλνπλ ζην Ννζνθνκείν εηεζίσο αληίγξαθα ησλ 

θαηαγξαθψλ φισλ ησλ κεηξήζεσλ ησλ θνξηίσλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ θαη πξνέξρνληαη απφ απηφ. 

4.4.  Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνζηείξσζεο ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ πξέπεη 

λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
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4.4.1.  Σεκαρηζκφο ησλ απνβιήησλ πξηλ ηελ απνζηείξσζε ζηνλ ίδην ρψξν πνπ ζα γίλεη απηή, ψζηε 

απηά λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα. 

4.4.2.  Σα εθπεκπφκελα απαέξηα θαη ηα παξαγφκελα πγξά κεηά ηελ απνζηείξσζε ζα πξέπεη λα 

απνκαθξχλνληαη ή λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαηά ηξφπν πνπ δελ ζα δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηε 

δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

4.4.3.  Οη ζηαζεξέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ απηψλ νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη 

εληφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θηηξηαθνχ ρψξνπ 

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

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ απηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1275-99 θαη ΔΛΟΣ 1276-98 

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

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

ISO 11138.01 

 

5.  Γηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κεηά ηελ απνζηείξσζε 

5.1  Σα ακηγψο κνιπζκαηηθά απφβιεηα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία είλαη απφβιεηα πνπ 

πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά θαη δηαηίζεληαη ζε ΥΤΣΑ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε δηάζεζε 

ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

5.2  Σα επεμεξγαζκέλα (απνζηεηξσκέλα) ζηε ζηαζεξή κνλάδα ακηγψο κνιπζκαηηθά απφβιεηα 

(Πξνηεηλφκελνη θσδηθνί ΔΚΑ: 19.02.03), ζα ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθνχο ππνδνρείο θίηξηλνπ ρξψκαηνο, 

εμσηεξηθά ησλ ππνδνρέσλ απηψλ, εκθαλψο θαη κε αλεμίηεια γξάκκαηα αλαγξάθεηαη ε θξάζε 

«Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ» θαζψο θαη ε νλνκαζία ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ επεμεξγαζίαο, ε 

νλνκαζία ηεο ΤΜ θαη ε εκεξνκελία επεμεξγαζίαο. Σα «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ» νδεγνχληαη ζηνλ ηειηθφ 

απνδέθηε κε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ φρεκα θαη μερσξηζηά απφ ηα νηθηαθά απφβιεηα. 

5.3  Ο θνξέαο παξαιαβήο ησλ απνζηεηξσκέλσλ Δ.Α.Α.Μ. ειέγρεη ηνλ θνξέα επεμεξγαζίαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνζηείξσζεο κε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ απνζηεηξσκέλσλ Δ.Α.Α.Μ. 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε 2003/33/ΔΚ. 

5.4  Δπηπιένλ ν θνξέαο παξαιαβήο εθαξκφδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 13 θαη ην Παξάξηεκα 

ΙΙ ηεο ΚΤΑ 29407/3508/2002 ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο απνβιήησλ. 

5.5  ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ήηαλ επηηπρήο ε επεμεξγαζία, ν θνξέαο επεμεξγαζίαο 

θαηαβάιιεη ζηνλ θνξέα δηάζεζεο ησλ απνζηεηξσκέλσλ Δ.Α.Α.Μ. ην θφζηνο ειέγρνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνζηείξσζεο. 

5.6  Ο θνξέαο επεμεξγαζίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε κηθξνβηαθήο κείσζεο ζηα Δ.Α.Α.Μ. 

6.  Λνηπά 

6.1  Ο αλάδνρνο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Απνζήθεπζεο Δ.Α. (ή κε ηελ Δπηηξνπή παξάδνζεο 

ησλ Δ.Α.Α.Μ.) γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλνδεπηηθνχ έγγξαθνπ εληχπνπ αλαγλψξηζεο ηνπ νπνίνπ θαη 

θξαηάεη αξρείν καδί κε ηα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ, ηηο αλαιχζεηο θαη κεηξήζεηο ησλ 
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δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο. Σν έληππν απηφ ζα ζπλνδεχεη ηα 

απφβιεηα ζε θάζε ζηάδην δηαρείξηζεο. Η κνξθή ηνπ ζα είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 

6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/08.05.2012. Αληίγξαθν ηνπ ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ παξαδίδεη ν 

αλάδνρνο θαη ζην θνξέα επεμεξγαζίαο φπνπ νδεγνχληαη ηα απφβιεηα γηα απνζηείξσζε, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα εθδίδεηαη κεληαίσο μερσξηζηά γηα θάζε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα, εηδηθή βεβαίσζε φισλ ησλ 

πνζνηήησλ παξαιαβήο θαη νξζήο επεμεξγαζίαο απηψλ, απφ ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο. 

6.2  Ο αλάδνρνο λα δπγίδεη θαη λα θαηαγξάθεη θαηά ηελ παξαιαβή ηελ πξνο απνζηείξσζε πνζφηεηα 

ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ, παξνπζία Δπηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπηπιένλ λα απνδεηθλχεηαη ν 

εηήζηνο έιεγρνο ησλ ζεξκνκέηξσλ, καλνκέηξσλ θαη ινηπνχ θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ηεο 

κνλάδαο. 

6.3  ηελ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ πξνο 

απνζηείξσζε απνβιήησλ, γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο ζε ζεξκνθξαζία ≤5νC ζε θαηάιιεια ςπγεία, είηε ιφγσ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, είηε ιφγν βιάβεο ηεο κνλάδαο απνζηείξσζεο, είηε ιφγσ αλαγθαίσλ έξγσλ 

ζπληήξεζεο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαη εθεδξηθφο εμνπιηζκφο επεμεξγαζίαο ή λα απνδεηθλχεηαη ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο ηπρφλ πξνβιήκαηνο ζηνλ εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο ηεο κνλάδαο. 

6.4  Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί αλά θηιφ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ (γηα ηε ζχγθξηζε 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ζα ππνινγηζηνχλ ζπλνιηθά γηα 13.500 θηιά αλά έηνο). Θα πξέπεη λα δνζεί 

αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ψζηε λα δηαρσξίδεηαη (α) ην θφζηνο επεμεξγαζίαο ησλ ακηγψο 

κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ αλά θηιφ (ε ηηκή ηεο επεμεξγαζίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 0,70€/θηιφ 

ρσξίο ΦΠΑ- ηηκή Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΔΠΤ), θαη (β) ην θφζηνο ηεο ζπιινγήο – κεηαθνξάο ησλ 

Δ.Α.Α.Μ. αλά θηιφ (ζπκπεξηιακβάλεη ην θφζηνο ζπιινγήο – κεηαθνξάο, ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δεπηεξνγελψλ ζπζθεπαζηψλ, ηε δηάζεζε ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, δπγαξηάο θιπ.). 

6.5.  Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ 

απνβιήησλ γηα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ 

θαηαιιήισο ηελ Πξνζθνξά ηνπο. 

 
 

ΙΙ) ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΙΚΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Μ.Δ.Α.) 
 

ΜΔΡΟ Α’ 

Απαιηούμενερ άδειερ και δικαιολογηηικά 

1)  Γηα ηε ζςλλογή-μεηαθοπά ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (Μ.Δ.Α.) , απαηηνχληαη λα 

ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη θάησζη άδεηεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ 

ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ ζα ππνβάιιεη 

πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε Δηαηξεηψλ: 

α)  Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ λα θαιχπηεη φιε ηε δηαδξνκή 

δηαθίλεζεο ησλ απνβιήησλ (πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλνληαη νη πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη 
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δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν). Η άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ζχκθσλα 

κε ηελ ΚΤΑ 146163/2012. 

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

λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο Μ.Δ.Α. ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην 

έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη απφ ην Ννζνθνκείν ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ 146163/2012 θαη φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα λα εθηειέζεη ην έξγν 

ηεο κεηαθνξάο ησλ ακηγψο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο ΚΤΑ 146163/2012. 

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

λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ζα 

παξέρεη φζα θνξηεγά ςπγεία απαηηνχληαη, πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR εθφζνλ απαηηείηαη θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο νδεγνχο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ADR, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

δ)  Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο κηθηψλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ φηη δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία ηα κηθηά επηθίλδπλα απφβιεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ ηελ 

αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο ηνπο. 

ε)  Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ Ορεκάησλ πνπ ζαθψο λα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα κεηαθνξά 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ απφ Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο. Σα νρήκαηα απηά ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά, ηειείσο 

θιεηζηά, ζηεγαλά, ζα έρνπλ δπλαηφηεηα ςχμεο <8νC, δίρσο κεραληζκφ ζπκπίεζεο, λα επηηξέπνπλ ηελ 

αζθαιή κεηαθνξά ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, λα κπνξνχλ λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 

εχθνια θαη λα δηαζέηνπλ δηεπθνιχλζεηο 

γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ θαη ησλ ρεηξηζηψλ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ 

δηαζέηεη ν ζπκκεηέρσλ. 

ζη)  Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR, ησλ νδεγψλ πνπ ζα δηελεξγνχλ ηελ 

κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ην απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε ησλ νδεγψλ κε ηελ εηαηξεία 

(αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ). Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νδεγψλ πνπ θέξνπλ ηα αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη επαγγεικαηηθνχ δηπιψκαηνο νδήγεζεο. 

δ)  Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πξνυπεξεζία (εάλ ππάξρεη), ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο 

κεηαθνξάο ζην αληηθείκελν ηεο κεηαθνξάο ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (πξνεγνχκελεο 

ζπκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ κεηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο άδεηαο θαη ππφ θαζεζηψο ηζρχνο απηήο). 

2)  Γηα ηελ επεξεπγαζία ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ , απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ 

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

ηεο άδεηαο επεμεξγαζίαο ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά κφλνο ηνπ ή 

ζπκκεηέρσλ ζε Κνηλνπξαμία ή έλσζε Δηαηξεηψλ: 

α)  Άδεηα ιεηηνπξγίαο κνλάδαο επεμεξγαζίαο. 
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β)  Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 1650/1986 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 

3010/2002 θαη ηνλ 4014/2011 θαη φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

γ)  Πξνζφληα ζηειέρσζεο ηνπ αλαγθαίνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ, ηερληθνχ, 

βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ηελ κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνηέθξσζεο, ψζηε απηή λα 

ιεηηνπξγεί κε ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Σν ζχλνιν ηνπ 

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

αζθαιηζκέλν. 

 

ΜΔΡΟ Β' 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Πεξηγξαθή έξγνπ: πιινγή θαη κεηαθνξά κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (Μ.Δ.Α.), απφ ηνλ ςπθηηθφ 

ζάιακν ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο, ζηελ ζηαθεπή μονάδα επεμεξγαζίαο ηαηξηθψλ απνβιήησλ 

κνιπζκαηηθνχ ραξαθηήξα θαη επεμεξγαζία ηνπο κε ηε κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο. 

 

7.  πιινγή 

7.1.  Σα δηαρσξηζκέλα κηθηά επηθίλδπλα απφβιεηα ζα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά. Σν πιηθφ ησλ ππνδνρέσλ 

ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη γεληθφηεξα δελ ζα πξέπεη λα έρεη 

νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ εμ’ αηηίαο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη 

ην πεξηβάιινλ απφ ηα ζπζθεπαζκέλα απφβιεηα. Γηα ηε ζπζθεπαζία ηνπο ζα εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο 

ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη 

ζηηο εμήο απαηηήζεηο: ηεο Δπξσπατθήο πκθσλίαο 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, θαηά θιάζε θαη αξηζκφ UN. Οη 

ζπζθεπαζίεο ζα θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ εχθνιε αλαγλψξηζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο ηνπο. Θα ηνπνζεηνχληαη ζε ππνδνρείο θαηάιιεινπ ρξψκαηνο αλάινγα κε ηελ 

επεμεξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη θαη εηδηθφηεξα ηα πξνο απνηέθξσζε Μ.Δ.Α. ζα ηνπνζεηνχληαη 

ζε ζπζθεπαζία θφθθηλνπ ρξψκαηνο. Σα αηρκεξά ή θνθηεξά απφβιεηα ζα ηνπνζεηνχληαη πξνεγνπκέλσο 

ζε άθακπηεο αλζεθηηθέο ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεσο. 

7.2.  Απαηηείηαη ζπρλφηεηα θφξησζεο δχν (2) θνξέο ην κήλα απφ ην Ννζνθνκείν. ε θακία πεξίπησζε 

ν ζπλνιηθφο ρξφλνο παξακνλήο ησλ αλεπεμέξγαζησλ M.E.A. ζε ζεξκνθξαζία <0νC δελ ζα πξέπεη λα 

μεπεξλά ηηο 30 κέξεο. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιχπηεη ην Ννζνθνκείν αθφκε θαη ζε 

έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. 
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8.  Απνζήθεπζε ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ εληφο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο 

8.1.  Η πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο, επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζε ζπλζήθεο πνπ δελ επηηξέπνπλ 

ηελ αιινίσζε ησλ απνβιήησλ. 

8.2.  ην Ννζνθνκείν ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ςπθηηθφ ζάιακν ζεξκνθξαζίαο <0νC, ρσξεηηθφηεηαο 

πεξίπνπ 0,6 θπβηθψλ κέηξσλ. Ο ςπθηηθφο ζάιακνο ζα είλαη θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 146163/2012 θαη ηεο ΚΤΑ 24944/1159/2006, ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέζεη ν 

αλάδνρνο. Ο παξερφκελνο ςπθηηθφο ζάιακνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 3.1.3 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012. 

8.3.  ην ρψξν απνζήθεπζήο ηνπο, ηα απφβιεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη ζε δεχηεξν 

ππνδνρέα ηχπνπ Ηospital box θαη δεχηεξε εμσηεξηθή ζαθνχια. Οη ζπζθεπαζίεο ζα είλαη θφθθηλνπ 

ρξψκαηνο (πξνο απνηέθξσζε), ζα έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη επηθίλδπλνπ, ζα 

αλαγξάθεηαη ε αληίζηνηρε ζήκαλζε θιάζεο, UN θαη ζα ππάξρεη ελζσκαησκέλε εηηθέηα κε αλαθνξά ζηα 

ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. Σα αηρκεξά αληηθείκελα ζα ζπιιέγνληαη πξψηα ζε αδηάηξεηνπο, 

απηφθιεηζηνπο, ζθιεξνχο πιαζηηθνχο ππνδνρείο (πιελ PVC) 

8.4.  Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ εξγνιάβνπ ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ έξγνπ. 

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

8.6.  Ο αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ επηθηλδχλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ ην Ννζνθνκείν ζα 

δηεμάγεη έιεγρν κε θαηάιιειε ζπζθεπή αλίρλεπζεο γηα ξαδηελεξγά πιηθά. Διέγρεηαη ν θάζε πεξηέθηεο 

ρσξηζηά. ε πεξίπησζε πνπ βξεζεί πεξηέθηεο κε ξαδηελεξγφ πιηθφ πνπ δελ είλαη εληφο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ νξίσλ (ξαδηελέξγεηα θηβσηίνπ >3x ξαδηελέξγεηα πεξηβάιινληνο) ν πεξηέθηεο δελ 

παξαιακβάλεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζην Ννζνθνκείν. 

9.  Μεηαθνξά ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ εθηφο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο 

9.1.  Γηα ηε κεηαθνξά ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ εθαξκφδνληαη ηα 

αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 1 παξ.1.2 ηεο ΚΤΑ 24944/1159/2006 γηα ηα Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (Δ.Α.)  

9.2.  Καηά ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπο εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα κηθηά επηθίλδπλα απφβιεηα 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν έληππν αλαγλψξηζεο. Σν έληππν απηφ ζα ζπλνδεχεη ηα απφβιεηα 

ζε θάζε εξγαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο εληφο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

11 ηεο ΚΤΑ 146163/2012 θαη ζην Κεθ 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ίδηαο ΚΤΑ. Η κνξθή ηνπ ζα είλαη απηή 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012. 

9.3.  Γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα 

νξηδφκελα ζηελ ADR. Ο νδεγφο πνπ ζα εθηειεί ηε κεηαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηνπ ηζρχνληνο 

πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR, αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ. 

9.4.  Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε 

άδεηα θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ΙΥ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Τ.Α. 11383/840/2007 
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«Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο-κεηαθνξάο 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Τ.Α. Α1/νηθ/27683/2320/2008. 

9.5.  Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.4.1 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012. 

10.  Δπεμεξγαζία ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ κε ηε κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο ζε 

αδεηνδνηεκέλε ζηαζεξή κνλάδα επεμεξγαζίαο. 

10.1.  Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα, φξνη, 

πεξηνξηζκνί θαη νξηαθέο ηηκέο απφ ηελ απνηέθξσζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο 

ΚΤΑ 22912/1117/2005 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 

απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

10.2.  Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνηέθξσζεο 

ΔΑ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ 22912/1117/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαζψο θαη ζηελ 

παξάγξαθν 4.2.2. ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012. 

11. Γηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κεηά ηελ απνηέθξσζε 

11.1. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ μεξψλ ππνιεηκκάησλ θαχζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ 22912/1117/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη επηπιένλ ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζην 

παξάγξαθν 4.2.3.4 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012. 

12. Λνηπά 

12.1.  Ο αλάδνρνο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Απνζήθεπζεο Δ.Α. (ή κε ηελ Δπηηξνπή 

παξάδνζεο ησλ Μ.Δ.Α.) γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλνδεπηηθνχ έγγξαθνπ εληχπνπ αλαγλψξηζεο ηνπ 

νπνίνπ θαη θξαηάεη αξρείν καδί κε ηα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ, ηηο αλαιχζεηο θαη 

κεηξήζεηο ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο. Σν έληππν απηφ ζα 

ζπλνδεχεη ηα απφβιεηα ζε θάζε ζηάδην δηαρείξηζεο. Η κνξθή ηνπ ζα είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

παξ. 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012. Αληίγξαθν ηνπ ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ παξαδίδεη ν 

αλάδνρνο θαη ζην θνξέα επεμεξγαζίαο φπνπ νδεγνχληαη ηα απφβιεηα γηα απνηέθξσζε, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα εθδίδεηαη κεληαίσο μερσξηζηά γηα θάζε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα, εηδηθή βεβαίσζε φισλ ησλ 

πνζνηήησλ παξαιαβήο θαη νξζήο επεμεξγαζίαο απηψλ, απφ ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο. 

12.2.  Ο αλάδνρνο λα δπγίδεη θαη λα θαηαγξάθεη θαηά ηελ παξαιαβή ηελ πξνο απνηέθξσζε πνζφηεηα 

κηθηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, παξνπζία Δπηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

12.3.  ηελ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ πξνο 

απνηέθξσζε απνβιήησλ, γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο ζε ζεξκνθξαζία ≤ 5νC ζε θαηάιιεια ςπγεία, είηε 

ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, είηε ιφγν βιάβεο ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο, είηε ιφγσ αλαγθαίσλ έξγσλ 

ζπληήξεζεο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαη εθεδξηθφο εμνπιηζκφο επεμεξγαζίαο ή λα απνδεηθλχεηαη ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο ηπρφλ πξνβιήκαηνο ζηνλ εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο ηεο κνλάδαο. 

12.4.  Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί αλά θηιφ κηθηψλ απνβιήησλ (γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ζα ππνινγηζηνχλ ζπλνιηθά γηα 300 θηιά αλά έηνο). Θα πξέπεη λα δνζεί αλάιπζε 
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ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ψζηε λα δηαρσξίδεηαη (α) ην θφζηνο επεμεξγαζίαο ησλ κηθηψλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ αλά θηιφ (ε ηηκή ηεο επεμεξγαζίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 1,70 €/θηιφ ρσξίο ΦΠΑ – 

ηηκή Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΔΠΤ), θαη (β) ην θφζηνο ηεο ζπιινγήο – κεηαθνξάο ησλ MEA αλά θηιφ 

(ζπκπεξηιακβάλεη ην θφζηνο ζπιινγήο – κεηαθνξάο, ε δηάζεζε ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, θιπ.). 

12.5.  Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ 

απνβιήησλ γηα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ 

θαηαιιήισο ηελ Πξνζθνξά ηνπο. 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 (Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ ππόζκληζηρ απιθμ 02/2023)  

 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 
ΣΙΜΗ 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΜΔ ΦΠΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Γ.Ν ΓΡΔΒΔΝΩΝ 
   

 
32.000,00€ 

 
 
 

 
                                                                               

                                                                                        ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ……………... 
                                                               ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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