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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

Αζήλα 17-05-2022

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αξηζκ. Πξση. 7067

«Η ΔΛΠΙ»
Θέκα: Πξόζθιεζε θαηάζεζεο πξνζθνξώλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (Κίηξηλα) πξνο απνζηείξσζε, γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Λνηκώμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα δηάζηεκα θάιπςεο ηξηώλ (03) κελώλ.
Σν ΓΝΑ « Η ΔΛΠΙ» , πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (Κίηξηλα) πξνο
απνζηείξσζε, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Λνηκώμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα δηάζηεκα θάιπςεο ηξηώλ (03) κελώλ.
α/α
X/162

Κσδ. λνζνθ.

Πεξηγξαθή είδνπο
Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ
(Κίηξηλα) πξνο απνζηείξσζε, γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Λνηκώμεσλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ γηα δηάζηεκα θάιπςεο ηξηώλ
(03) κελώλ

Αηηνύκελε πνζόηεηα
8.000,00 θηιά / κήλα
ΤΝΟΛΟ 24.000 θηιά

ΠΙΘΑΝΗ ΓΑΠΑΝΗ 1,15 ΔΤΡΩ/ΚΙΛΟ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ: 27.600,00 € ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΛΟΓΗ- ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΘΔΗ ΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (EAAM).
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
α) ΚΤΑ 29407/3508-ΦΔΚ 1572 /2002 -16 Γεθεκβξίνπ 2002-"Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ".
β) KYA 13588/725/03(ΦΔΚ 383/Β/28-03-2006) "Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ "γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα" ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991".
γ) ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) 1013/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2006 -"Γηα ηηο κεηαθνξέο
ησλ απνβιήησλ".
δ)ΚΤΑ Η.Π.24944/ (ΦΔΚ β 791/30 Ινπλίνπ 2006) -"Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ 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 πκβνπιίνπ ηεο
18εο Μαξηίνπ 1991".
ε) ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ 287/β/02 Μαξηίνπ 2007) -"Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ θιπ."
ζη) ΚΤΑ Αξηζκ. Α1/ νηθ. 11383/840/ ΦΔΚ β 309/ 07 Μαξηίνπ 2007 - "Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο –
κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ".
δ) ΚΤΑ Αξηζκ. Α1/ νηθ. 27683/2320/ ΦΔΚ β 948/ 22 Μαΐνπ 2008-Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζ. Α1/ νηθ. 11383/840 (ΦΔΚ β 309) απφθαζεο "Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο
θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο – κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ".
ε) Νόκνο 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α) " Πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε." αξζ. 14 ,αξζ. 38 § 6.
ζ) ΚΤΑ νηθ.146163/ ΦΔΚ β 1537/8 Μαΐνπ 2012 -"Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ ".
η) ΔΓΚΤΚΛΙΟ νηθ. 29960/3800 15-06-2012 "Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΑΤΜ)-Δλδεηθηηθέο θαηάιιειεο

1

ΑΔΑ: 6Ε7Δ46904Ν-ΩΓΖ

εξγαζίεο δηαρείξηζεο ΑΤΜ-Γηεπθξηλήζεηο επί νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο ΚΤΑ νηθ.146163/2012".
ηα) ΔΓΚΤΚΛΙΟ αξ.πξση. Γ1δ/Γ/Π. νηθ. 52384 10-07-2015 "ρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ".
ΔΙΑΓΩΓΗ
Η δηαρείξηζε ησλ ΔΑΤΜ δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο:
o

Σελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο θαη ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ
απνβιήησλ θαη ε κείσζε ησλ επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο αλάθηεζεο πιηθψλ θαη ηεο
αλαθχθισζεο, θαζψο θαη ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο ρσξίο ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα κεηψλεηαη ε πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε,
ιακβάλνληαο ππφςε ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο.

o
o

Σελ αξρή "Ο ξππαίλσλ πιεξψλεη", κε έκθαζε ζηελ επζχλε ηνπ παξαγσγνχ απνβιήησλ.
Σελ αξρή ηεο εγγχηεηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ηα απφβιεηα λα νδεγνχληαη, θαηά ην δπλαηφλ, ζε κηα απφ ηηο πιεζηέζηεξεο εγθεθξηκέλεο
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ή/θαη δηάζεζεο, εθ΄φζνλ απηφ είλαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηφ θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ.

o

Σελ αξρή ηεο επαλφξζσζεο ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ.

(ΚΤΑ 8668/2007-ΦΔΚ 287/β/02 Μαξηίνπ 2007-"Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ θιπ.",αξζ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Δηδηθφ
πεξηερφκελν, 2. ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ.)
Η δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αλζξψπηλε πγεία θαη ρσξίο λα βιάπηεηαη ην πεξηβάιινλ, θαη ηδίσο :
Α)Υσξίο λα δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ην λεξφ, ηνλ αέξα, ην έδαθνο, ηα θπηά ή ηα δψα,
Β) Υσξίο λα πξνθαιείηαη φριεζε απφ ζφξπβν ή νζκέο θαη
Γ) ρσξίο λα επεξεάδεηαη δπζκελψο ην ηνπίν ή νη ηνπνζεζίεο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο .
(Ν. 4042/2012 - ΦΔΚ 24/Α -13-02- 2012/ "Πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο" αξζ. 14 ).
Σέινο, ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ ΔΑΤΜ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο, ήηνη απφ ηνλ παξαγσγφ ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα
ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ΔΑΑΜ φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6, ζηνηρείν (β) ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4042/2012. - ΦΔΚ 24/Α " Πνηληθή πξνζηαζία
πεξηβάιινληνο.
ΤΛΛΟΓΗ-ΤΚΔΤΑΙΑ-ΗΜΑΝΗ
(ΚΤΑ αξηζ. νηθ. 146163 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, ΚΔΦ. 1, πιινγή-ζπζθεπαζία-ζήκαλζε ΔΑΤΜ, ΔΑΑΜ)
πιινγή
Η ζπιινγή, ν δηαρσξηζκφο θαη ε ζπζθεπαζία ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΑΤΜ) ζα γίλεηαη απφ πξνζσπηθφ ηεο Τγεηνλνκηθήο
Μνλάδαο(Παξάξηεκα 1, Παξάγξαθνο 1.1.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163), δει. απφ ην ηαηξνλνζειεπηηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ ζην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο θαη ηελ
ζηηγκή πνπ παξάγνληαη. Σα απφβιεηα ηνπνζεηνχληαη μερσξηζηά, ζε δηαθξηηνχο πεξηέθηεο αλάινγα κε ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ κέζνδν επεμεξγαζίαο
ηνπο, ιακβάλνληαο ππ΄φςε ηηο δπλαηφηεηεο γηα αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλάθηεζή ηνπο. Σα δηαρσξηζκέλα απφβιεηα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεινπο
ππνδνρείο ζπγθεθξηκέλνπ ρξψκαηνο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο θαη ηελ επεμεξγαζία ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ.
Σα Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ), ζπιιέγνληαη ρσξηζηά. Γηα ηελ ζπζθεπαζία ησλ ΔΑΑΜ, 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 Μεηαθνξέο (Accord
European relatif 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 επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ (RID)
ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ (International Air Transport Association – IATA) θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (International Civil Aviation
Organization-ICAO). Πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο ζπζθεπαζίαο απνηειεί ε ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο, ζε θιάζε θαη αξηζκφ UN.Οη
ζπζθεπαζίεο θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ εχθνιε αλαγλψξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο.
Δλδεηθηηθά δχλαληαη λα ζπιιέγνληαη ζε ζαθνχιεο θαηάιιεινπ πάρνπο, πνπ δελ ζρίδνληαη εχθνια. ηελ πεξίπησζε, πνπ ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη κε ηελ
κέζνδν ηεο απνζηείξσζεο απηά ηνπνζεηνχληαη ζε ζαθνχιεο θίηξηλνπ ρξώκαηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο (ελδεηθηηθά ηχπνπ Hospital
box) ηδίνπ ρξψκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο 40-60 lt. Οη ζαθνχιεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (ΗDPE) ή ρακειήο ππθλφηεηαο
(LDPE) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm. Οη ζαθνχιεο ειαθξνχ βάξνπο κπνξνχλ λα θιείζνπλ κε δέζηκν ηνπ ιαηκνχ ηεο ζαθνχιαο . Οη ζαθνχιεο κεγάινπ βάξνπο κπνξνχλ
λα θιείζνπλ θαη κε δεχηεξε πιαζηηθή ζαθνχια θαη λα ζθξαγίδνληαη κε εηηθέηα ηχπνπ self-locking.Οη πιαζηηθέο ζαθνχιεο δελ πξέπεη λα θιείλνπλ κε ζπξξαθή.
Σα απφβιεηα απφ ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ –βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ (πιάθεο, ηξηβιία θαιιηέξγεηαο θαη άιια κέζα πνπ έρνπλ
κνιπλζεί απφ παζνγφλνπο παξάγνληεο), ζπιιέγνληαη είηε ζε θίηξηλεο ζαθνχιεο θαη κπνξνχλ λα ππνζηνχλ απνζηείξσζε, αξθεί λα πεξηέρνπλ κφλν θάπνην κνιπζκαηηθφ
παξάγνληα θαη λα κελ πεξηέρνπλ θάπνην ρεκηθφ αληηδξαζηήξην ή δηαιχηε. Δάλ πεξηέρνπλ θάπνην ρεκηθφ αληηδξαζηήξην ή δηαιχηε, ηφηε ζπιιέγνληαη ζε θφθθηλεο
ζαθνχιεο.
Σα ΔΑΑΜ ζπιιέγνληαη πιεζίνλ ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ηνπο. Απαγνξεχεηαη ε δηαδηθαζία εθθέλσζεο θαη επαλαιακβαλφκελεο πιήξσζεο ηνπ ππνδνρέα. Η πιήξσζε
ησλ ππνδνρέσλ (ελδεηθηηθά ηχπνπ Hospital box), δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα ηξία ηέηαξηα (Ύ) ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο φγθνπ.
Καηά ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ, ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζθφλεο, αεξίσλ εθπνκπψλ, ζηαγνληδίσλ θαζψο θαη
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ηεο κεηάδνζεο παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ απφ ηελ άκεζε επαθή ησλ ρεηξψλ ηνπ ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ.
πζθεπαζία
Σα πην θαηάιιεια θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα ζπζθεπαζίαο ηα νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα εμήο:
• Βαξέιηα
• Κάδνη
• αθνχιεο
• Γνρεία
• Άιια είδε (ζπλδπαζκέλεο ζπζθεπαζίεο).
Σα ρξεζηκνπνηεκέλα κέζα ζπζθεπαζίαο ησλ ζηεξεψλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, εάλ ηεξνχληαη νη
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
• Γελ έρνπλ ππνζηεί νπνηνπδήπνηε είδνπο βιάβε (θαηαπφλεζε, θζνξά, ζξαχζε) θαηά ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ηνπο.
• Έρνπλ ππνζηεί ζρνιαζηηθφ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε, κε πηζηνπνίεζε απφ ηελ εγθαηάζηαζε παξαιαβήο, πξηλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή
ηνπο. ε πεξίπησζε επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχεη ζπλερψο ηελ Τγεηνλνκηθή Μνλάδα,
κε φζνπο θάδνπο απαηηνχληαη θάζε θνξά, γηα λα ππάξρεη πιήξεο θάιπςε ζ΄ φια ηα ηκήκαηα θαη ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (ζπλ
10% γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο).
Οη ζαθνχιεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθφ πεξηέθηε (ελδεηθηηθά ηχπνπ Hospital box). Οη ζαθνχιεο ζα πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) ή ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm. Οη ζαθνχιεο
ειαθξνχ βάξνπο κπνξνχλ λα θιείζνπλ κε δέζηκν ηνπ ιαηκνχ ηεο ζαθνχιαο. Οη ζαθνχιεο κεγάινπ βάξνπο πξέπεη λα θιείλνπλ θαη κε δεχηεξε
πιαζηηθή ζαθνχια θαη λα ζθξαγίδνληαη κε εηηθέηα ηνπ ηχπνπ self−locking.Οη πιαζηηθέο ζαθνχιεο δελ πξέπεη λα θιείλνπλ κε ζπξξαθή.
Οη ζπζθεπαζίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα απνζηείξσζε,
πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο:


Αδηαθαλείο,



κίαο ρξήζεσο,



θίηξηλνπ ρξψκαηνο,



αλζεθηηθέο ζηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ απνζηείξσζε,



αλζεθηηθέο θαηά ηελ κεηαθνξά,



λα έρνπλ ην δηεζλέο ζήκα ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη επηθίλδπλνπ θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία
θαηαηάζζνληαη,



λα αλαγξάθνπλ ηελ θιάζε θαη ηνλ αξηζκφ UN σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο,



λα ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ φξν "Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ) ",



λα είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο θαη πιηθνχ,



λα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ,



λα θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα απφ αλεμίηειν κειάλη θαη λα αλαγξάθνπλ: εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο,
(π.ρ. ζάιακνο/ηκήκα/εξγαζηήξην), πνζφηεηα απνβιήησλ, θαηεγνξία απνβιήησλ, πξννξηζκφ απνβιήησλ,



ελδεηθηηθά θαη εθ΄ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ADR, IMDG, RID, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπζθεπαζία ΔΑΑΜ πξνο
απνζηείξσζε έλαο ζηεγαλφο πεξηέθηεο ηχπνπ Hospital box κε ελζσκαησκέλε ζαθνχια (πιελ PVC), αλάινγνπ ρξψκαηνο (θίηξηλνπ) θαη
ελζσκαησκέλν έιαζκα γηα ζθξάγηζκα ηνπ πεξηερφκελνπ. Ο πεξηέθηεο πξέπεη λα ζηνηβάδεηαη εχθνια, λα θέξεη ιαβέο ηθαλέο γηα λα
θξαηήζνπλ ην βάξνο ηνπ φηαλ κεηαθέξεηαη θαη λα θιείλεη κε ηξφπν πνπ δελ ζα επηηξέπεη ην εχθνιν άλνηγκά ηνπ κεηά ην θιείζηκν ηνπ.

Οη ππνδνρείο γηα ηελ ρσξηζηή ζπιινγή αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ (ζχξηγγεο κίαο ρξήζεο κε ελζσκαησκέλε ηε βειφλε, βειφλεο, καραηξίδηα, ιάκεο, λπζηέξηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπαζκέλσλ γπαιηψλ) ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα απνζηείξσζε πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο:


Μηαο ρξήζεσο,



Άθακπηνη,

3

ΑΔΑ: 6Ε7Δ46904Ν-ΩΓΖ



Αδηάηξεηνη,



Αδηαθαλείο,



πςειήο ππθλφηεηαο,



αδηαπέξαζηνη απφ ηελ πγξαζία,



κε παξακνξθνχκελνη γηα αζθαιή κεηαθνξά,



λα είλαη θαηάιιεινη θαηά UN,



λα έρνπλ ην δηεζλέο ζήκα ηνπ κνιπζκαηηθνχ θαη επηθίλδπλνπ θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη,



λα ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ φξν "Αηρκεξά Απφβιεηα",



λα είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο θαη πιηθνχ (πιελ PVC),



λα είλαη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ,



λα έρνπλ εηδηθή δηάηαμε νπήο ππνδνρήο,



νη ππνδνρείο λα δηαζέηνπλ εηδηθή δηάηαμε αζθαιείαο, ψζηε κεηά ηελ πιήξσζή ηνπο θαη ην θιείζηκν ηνπ πεξηέθηε λα είλαη αδχλαηε ε δηαζπνξά ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ,



νη ππνδνρείο λα δηαζέηνπλ εηδηθή δηάηαμε αζθαιείαο, έηζη ψζηε ηα ζηνηρεία ηνπο λα κελ κπνξνχλ λα πέζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο,
κε θίλδπλν λα ηξππεζεί θάπνηνο θαη θαλέλα ζηνηρείν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο λα κελ κπνξεί λ΄ αθαηξεζεί απφ ηνλ ππνδνρέα,



λα ηνπνζεηνχληαη ζε δεπηεξνγελείο πεξηέθηεο αλάινγνπ ρξψκαηνο κε ηε κέζνδν επεμεξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη(θίηξηλν – απνζηείξσζε).

Σν ρξψκα ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε ηε κέζνδν επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ. Ο ππνδνρέαο ησλ αηρκεξψλ ζα θιείλεη φηαλ ζα έρεη γεκίζεη θαηά ηα
ηξία ηέηαξηα (Ύ) ηνπ ζπλφινπ ηνπ. Δάλ ν ππνδνρέαο ησλ αηρκεξψλ πξφθεηηαη λα ππνζηεί απνζηείξσζε, ζα ηνπνζεηείηαη ζε δεπηεξνγελή θίηξηλν πεξηέθηε
(ελδεηθηηθά ηχπνπ Hospital box) κε ηα άιια απφβιεηα πςεινχ θηλδχλνπ. Οη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο παξέρνληαη απφ ην Ννζνθνκείν.
ήκαλζε
Όιεο νη ζπζθεπαζίεο απνβιήησλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηα κε βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή
ηνπο.
πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
• Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα απφ αλεμίηειν κειάλη.
• Να έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ ή/ θαη επηθίλδπλνπ, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία
θαηαηάζζνληαη ηα απφβιεηα.
• Να θέξνπλ επθξηλψο ηνλ φξν Δπηθίλδπλα Απφβιεηα(ΔΑΤΜ).
• Να αλαγξάθνπλ ηελ θιάζε θαη ηνλ αξηζκφ UN σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο.
• Να αλαγξάθνπλ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ηνπ απνβιήηνπ, ηελ αθξηβή ζέζε παξαγσγήο (ζάιακνο / ηκήκα / εξγαζηήξην), ηελ
πνζφηεηα θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ απνβιήηνπ.
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΑΑΜ ΔΚΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ)
(ΚΤΑ αξηζ. Οηθ. 146163 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, ΚΔΦ. 2, Μεηαθνξά εθηφο Τ.Μ.)
Η Τγεηνλνκηθή Μνλάδα ζα παξαδίδεη ζηνλ αλάδνρν ηα απφβιεηα θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ θαη ηνλ θψδηθα ADR απφ
ηνπο εηδηθνχο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδα θαη ζα κεηαθέξνληαη ζην θνξηεγφ ςπγείν, απφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα
κε ηελ ΚΤΑ 146163 παξ. 1 άξζξν 2.Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ησλ πξνο επεμεξγαζία ΔΑΑΜ, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ
3.2 θαη 3.1.2. ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ ππ.΄ άξ 146163/2012, κε κλεία φηη ζην κέγηζην ρξφλν απνζήθεπζεο ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά θαη ν
ρξφλνο απνζήθεπζεο εληφο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο.


Η απνθνκηδή (ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 146163 παξάξηεκα 1 παξ.3.1.3), ησλ ΔΑΑΜ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα εθηειείηαη ηξεηο (3) θνξέο
εβδνκαδηαίσο πρ. Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή ή ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα, εάλ θάπνηα εθ ησλ αλσηέξσ εκεξψλ είλαη
αξγία.



ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο απαίηεζεο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε
παξαιαβή ησλ ΔΑΑΜ απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Μνλάδα εληφο 48 σξψλ.
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Ο αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεχζπλνπο δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ζπλνδεπηηθνχ Δληύπνπ Αλαγλώξηζεο γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι θεθ.6
«ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΑΤΜ,» παξάγξαθνο 6.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163.Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ζηελ Τγεηνλνκηθή Μνλάδα, ην ππνγεγξακκέλν απφ ηελ Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ
αλαγλψξηζεο, σο βεβαίσζε επεμεξγαζίαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θνξηίνπ πνπ παξέιαβε απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Μνλάδα.



Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσκέλν λα κεηαθέξεη ηα ΔΑΑΜ απφ ην ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζην εηδηθφ θνξηεγφςπγείν ηνπ αλαδφρνπ πξνο δχγηζε θαη ην νπνίν ζα ηα κεηαθέξεη πξνο επεμεξγαζία.



Ο ςπθηηθφο ζάιακνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ΔΑΑΜ, ζα θαζαξίδεηαη θαη ζ΄απνιπκαίλεηαη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, κεηά απφ θάζε
απνθνκηδή θαη ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε ζρεηηθή βεβαίσζε απνιχκαλζεο.



Ο αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, δηαζέηνληαο πξνζσπηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν,
φπσο νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Δπίζεο, ζα δηαζέηεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πνπ αθνξά ηα πξνβιεπφκελα
Αηνκηθά Μέηξα Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) θαη ζ΄φζεο πνζφηεηεο είλαη αλαγθαίν θάζε θνξά γηα ηελ παξαιαβή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη
εθθφξησζε ηνπ θάζε θνξηίνπ ΔΑΑΜ.



Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν ηεο δηαρείξηζεο ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ (ΔΑΑΜ) ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ " Η ΔΛΠΙ " δχν (2)
πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR θαη ΑΣΡ εηδηθά νρήκαηα (θνξηεγά-ςπγεία) κεηαθνξάο ΔΑΤΜ. Όηαλ κεηαθέξνληαη ηα Δπηθίλδπλα απφβιεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο,
ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθα αλαγλψξηζεο, πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηα νπνία πεξηέρνπλ θαη ηα ελδεδεηγκέλα
δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΒ ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1013/2006.

Σα νρήκαηα κεηαθνξάο πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα 1, παξάγξαθνο 2.2.4 ηεο ΚΤΑ
νηθ.146163. πγθεθξηκέλα, ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εμήο απαηηήζεηο:
• Να είλαη θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο
104/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο

θνηλήο

ππνπξγηθήο απφθαζεο 19403/1388/08/2008 θαη ηζρχεη, εθφζνλ

απαηηείηαη.
• Να θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε, ην δηεζλέο ζήκα ηνπ κνιπζκαηηθνχ θηλδχλνπ ην νπνίν λα επηδεηθλχεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν.
• Να είλαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ.
• Καη’ ειάρηζηνλ, λα είλαη ηειείσο θιεηζηά, ζηεγαλά, λα έρνπλ δπλαηφηεηα ςχμεο ≤8νC, λα κε θέξνπλ κεραληζκφ ζπκπίεζεο, λα
επηηξέπνπλ αζθαιή κεηαθνξά, λα κπνξνχλ λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη λα δηαζέηνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ
αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ θαη ησλ ρεηξηζηψλ.
• Να ππάξρεη δηάθξαγκα-δηαρσξηζηηθφ κεηαμχ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ νρήκαηνο πνπ λα δηαζθαιίδεη
ηελ αζθάιεηα δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο.
• Να θέξεη ειεθηξνληθφ δπγφ γηα ηελ δχγηζε ησλ ΔΑΑΜ θαηά ηελ θφξησζή ηνπο. Η δχγηζε πξέπεη λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά παξνπζία αξκφδηαο
Δπηηξνπήο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο ή αλαπιεξσκαηηθψλ απηψλ.
•Ο ζάιακνο ηνπ νρήκαηνο-ςπγείνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα θαζαξίδεηαη θαη ζ΄ απνιπκαίλεηαη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, κεηά απφ θάζε απνθνκηδή θαη
ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε ζρεηηθή βεβαίσζε απνιχκαλζεο.
•Nα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζχζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηε κε κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξ άο ηνπ.
•Να ππάξρεη ρσξηζηφ δηακέξηζκα γηα ηνλ εμνπιηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο.
•Να δηαζέηνπλ ζηξνγγπιεκέλεο εζσηεξηθέο γσλίεο, πξνο απνθπγή θαηαθξάηεζεο πγξψλ δηαξξνψλ.
•Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ ηκαηηζκφ (ζπλήζσο κίαο ρξήζεο), εξγαιεία θαη απνιπκαληηθφ καδί κε ηνπο εηδηθνχο
δείθηεο γηα ζπιινγή θαη εμέηαζε ησλ πγξψλ δηαξξνψλ.
•Να έρνπλ βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο βάξδηεο ησλ κεηαθνξέσλ απνβιήησλ.
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• Να κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαθνξά άιισλ πιηθψλ ή απνβιήησλ.
•Να θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κεηά ην πέξαο θάζε εθθφξησζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ απνδεθηψλ, ψζηε λα
δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη λα εθδίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απνιχκαλζεο θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ απνδεθηψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεηαθνξηθή εηαηξία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ηφηε απαηηείηαη λα
θαηαηεζεί θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απνδνρήο ησλ απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ. ηελ βεβαίσζε απηή πξέπεη
λα αλαγξάθεηαη ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο, ην είδνο ησλ απνβιήησλ πξνο επεμεξγαζία θαη ε πξνέιεπζε ησλ απνβιήησλ αλά ηκήκα (π.ρ. Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "Η
ΔΛΠΙ "Α΄ Παζνινγηθφ Σκήκα).
0 αλάδνρνο, εθ’ φζνλ είλαη λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζπιινγή –κεηαθνξά ΔΑΤΜ, πξέπεη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά:


Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ Ορεκάησλ Μεηαθνξάο ΔΑΤΜ-ΔΑΑΜ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ

Απηνδηνηθήζεσλ φπνπ ζαθψο λα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα κεηαθνξά ΔΑΤΜ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νρεκάησλ Μεηαθνξάο ΔΑΤΜ πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR.


Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή-κεηαθνξά Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ (EAYM) , ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο Κ.Τ.Α. νηθ.146163

«Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ» φπνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη Πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο
νπνίεο θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν. χκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε
Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ» κέρξη ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηεο ΚΤΑ
νηθ.146163, ηζρχνπλ νη άδεηεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 37591/2031/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο» (ΦΔΚ Β 1419/01.10.2003).
Οπνηνζδήπνηε πξνβαίλεη ζε εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ΔΑΤΜ-ΔΑΑΜ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζαο απφθαζεο, κέζα ζε έλα ρξφλν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηήο.
Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο είλαη πεληαεηήο θαη δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο. Δπίζεο, νη
δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ 13588/725/2006, φπσο ηζρχεη,
θαη ησλ ΔΑΤΜ ηεο παξνχζαο, κπνξνχλ λα αδεηνδνηνχληαη κε εληαία δηνηθεηηθή πξάμε, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.


Καηά ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ΔΑΤΜ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, λα πξνβαίλεη ζηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία θαη ζήκαλζε,

ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 4042/2012 θαη φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηηο Γεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο,
θαζψο θαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ αλαγλψξηζεο ηεο ΚΤΑ 13588/725/2006, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα απφβιεηα.
Η ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ αλαγλψξηζεο απνηειεί ππνρξέσζε θαη ηνπ απνδέθηε ησλ απνβιήησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο άλσ Γεληθέο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
 Γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ησλ ΔΑΤΜ-ΔΑΑΜ εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ ADR. Ο νδεγφο πνπ εθηειεί ηε κεηαθνξά πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηνπ ηζρχνληνο
πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR, αληίζηνηρνπ ησλ κεηαθεξνκέλσλ πιηθψλ.
 Πηζηνπνηεηηθά ΑΣΡ φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ηθαλφηεηα ςχμεο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ θνξηεγψλ ςπγείσλ.

•

Έγγξαθα φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ θνξηεγνχ ςπγείνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ADR γηα ηελ ζχλλνκε νδηθή κεηαθνξά Δπηθηλδχλσλ
Απνβιήησλ.

•

Πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 θαη θαηά ISO 14001 γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ.

• Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηαπ λ. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηα κεηαθνξάο ΔΑΤΜ,
ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αδεηνδνηεκέλα νρήκαηα κεηαθνξάο ΔΑΤΜ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη
ηo έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ αξηζκ. νηθ.146163 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ» θαη φηη ζα δηαζέηεη ην
απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ.

•

Πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ησλ νδεγψλ πνπ ζα δηελεξγνχλ ηελ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ θαζψο θαη ηo απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε
εξγαζίαο ησλ νδεγψλ κε ηελ εηαηξία(αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ,θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ).Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη’ ειάρηζηνλ δχν νδεγψλ πνπ θέξνπλ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά.

• Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πξνυπεξεζία ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ζην αληηθείκελν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ-ΔΑΑΜ.Όιεο νη
δηαδηθαζίεο ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Αξηζκ. νηθ.146163 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ
Μνλάδσλ » .
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• Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηµφηεηα ηνπ επηθίλδπλνπ απνβιήηνπ, (Νφκνο 4042/2012 - ΦΔΚ 24/Α " Πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο-Δλαξκφληζε" αξζ.
38 § 6),απφ ηε ζηηγκή ηεο απνθνκηδήο ηνπ απνβιήηνπ απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Μνλάδα κέρξη ηελ ηειηθή ηνπ δηάζεζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η ηρλειαζηµφηεηα
πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα (ζπιινγή, κεηαθνξά, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, ηειηθή δηάζεζε). Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ θαη λα απνδείμεη φηη ην πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί
ελεκεξψλεηαη γηα φια ηα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε on line ζχλδεζε . Δπηπιένλ, ε δχγηζε λα γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη λα ελεκεξψλεηαη ην
ζχζηεκα on line κε ηε ρξήζε barcode πάλσ ζηνπο ππνδνρήο , ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο ηνπο.
Σέινο, ην πξφγξακκα ηρλειαζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλά είδνο απνβιήηνπ θαη αλά Τγεηνλνκηθή Μνλάδα.


Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο κε αζθαιηζηηθή εηαηξία γηα αζθάιηζε ηεο αζηηθήο επζχλεο θαη
θάιπςε δεκηψλ πξνο ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ. Η αζθάιεηα λα θαιχπηεη φια ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, απφ ηε
ζπιινγή κέρξη ηελ απνηέθξσζε ή ηελ απνζηείξσζε ηνπο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο εληφο ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηείηαη ε
εηαηξία.



Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ησλ 2 θνξηεγψλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ.

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ (ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ) ΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΔΑΑΜ)
(ΚΤΑ αξηζ. Οηθ. 146163 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, ΚΔΦ. 4, Δπεμεξγαζία ΔΑΑΜ εθηφο Τ.Μ.)
Η επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ λα γίλεηαη απφ θαηάιιειε κνλάδα απνζηείξσζεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1 θεθ.4 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163.
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ
ρεηηθά κε ηελ κέζνδν ηεο απνζηείξσζεο, πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ηζρχνπζαο ΚΤΑ. Δπηπιένλ, θάζε
εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο ησλ ΔΑΤΜ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ΜΕΛΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΗ θαηά ην θεθάιαην 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ ππ.αξηζ. νηθ. 146163/2012.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνζηείξσζεο ησλ ΔΑΑΜ εθαξκφδνληαη ηφζν ζε ζηαζεξέο φζν θαη ζε θηλεηέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο
(παξάξηεκα 1 , θεθ.4.3 παξάγξαθν 4.3.1 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163) θαη αλαθέξνληαη ζηα εμήο:
Οη δηαδηθαζίεο απνζηείξσζεο αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ αξ. 12740/00. Μεηά ηελ επεμεξγαζία ηα απφβιεηα
πξέπεη λα είλαη κε αλαγλσξίζηκα. Δπίπεδν Απνζηείξσζεο θαη Μηθξννξγαληζκνί Γείθηεο. Ωο επηζπκεηφ επίπεδν απνζηείξσζεο πηνζεηείηαη ην
επίπεδν ΙΙΙ φπσο πξνηείλεηαη απφ ην State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) ησλ ΗΠΑ.
• Γηα ηηο βιαζηηθέο κνξθέο βαθηεξίσλ (vegetativebacteria), ηνπο κχθεηεο (fungi), ηνπο ιηπφθηινπο/πδξφθηινπο ηνχο (lipophilic/hydrophilic viruses),
ηα παξάζηηα
(parasites) θαη ηα κπθνβαθηήξηα (mycobacteria), ε απνζηείξσζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ζε επίπεδα 6 log10 ή κεγαιχηεξα (99,9999% κείσζε).
• Γηα ηα ζπφξηα ησλ B. stearothermophilus θαη B. Subtilis ε απνζηείξσζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ζε επίπεδα 4 log10 ή κεγαιχηεξα (99,99%
κείσζε).
Οη βηνινγηθνί δείθηεο πνπ 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).
Πέξαλ ησλ B. stearothermophilus θαη B. subtilis, δχλαηαη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εμήο κηθξννξγαληζκνί δείθηεο αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε:
Βιαζηηθέο κνξθέο βαθηεξίσλ



o Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
o Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
Μχθεηεο



o Candida albicans (ATCC 18804)
o Penicillium chrysogenum (ATCC 24791)
o Aspergillus niger


Ινί

7

ΑΔΑ: 6Ε7Δ46904Ν-ΩΓΖ

o Πφιην 2 ή Πφιην 3
o MS−2 Βαθηεξηνθάγνο (ATCC 15597−B1)


Παξάζηηα

o Ωνθχζηεο Cryptosporidium spp.
o Κχζηεο Giardia spp.


Μπθνβαθηήξηα

o Mycobacterium terrae
o Mycobacterium phlei
o Mycobacterium bovis (ATCC 35743).
ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ ΣΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνζηείξσζεο ησλ ΔΑΑΜ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
1.Σεκαρηζκφο ησλ απνβιήησλ, πξηλ ηελ απνζηείξσζε ζηνλ ίδην ρψξν φπνπ ζα γίλεη απηή, (θιεηζηφ ζχζηεκα),ψζηε απηά λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα, γεγνλφο πνπ
ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνζηείξσζεο, αιιά θαη ζηελ κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο. Μη αναγνωπίσιμα απόβλητα ζεσξνχληαη εθείλα ηα απφβιεηα ησλ νπνίσλ ε
κνξθή, κεηά ηνλ ηεκαρηζκφ θαη ηελ απνζηείξσζε, απνθιείεη ηελ νηαδήπνηε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη δελ δεκηνπξγεί πξφβιεκα αηζζεηηθήο. Σέινο, γηα αηζζεηηθνχο
ιφγνπο ηα απφβιεηα είλαη δπλαηφλ λα ππνζηνχλ θαη πεξαηηέξσ ηεκαρηζκφ κεηά ηελ απνζηείξσζε, φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζην πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ αξ.12740/00.
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.
3. Οη ζηαζεξέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ, νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη εληφο θαηάιιεια
δηακνξθσκέλνπ θηηξηαθνχ ρψξνπ.
4. Να γίλεηαη απνιχκαλζε ησλ κέζσλ κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη ηα απφβιεηα θαη ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ απηψλ, ιακβάλνληαο ππ΄φςε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1275-99
θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1276-98.
5. ε πεξίπησζε επηινγήο αλαδφρνπ πνπ δηαζέηεη θηλεηή κνλάδα, ηα απφβιεηα ζα επεμεξγάδνληαη ζε εηδηθά θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ησλ ΤΜ, νη νπνίνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ
ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο (π.ρ. δίθηπα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ζέζε ζηάζκεπζεο ηεο θηλεηήο κνλάδαο, θσηηζκφ, ζήκαλζε, εγθαηαζηάζεηο ππξφζβεζεο ).
6. Η δεηγκαηνιεςία θαη ν έιεγρνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνζηείξσζεο γίλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν θαη δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. Σν πξφηππν ειέγρνπ πνπ
αθνινπζείηαη είλαη ην ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 11138.01.
Οη Σερλνινγίεο Απνζηείξσζεο αλαθέξνληαη ζηηο εμήο κεζφδνπο:
Τγπή Θεπμική Επεξεπγασία (Αυτόκαυστα)
Η πγξή ζεξκηθή επεμεξγαζία ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε θνξεζκέλνπ αηκνχ ππφ πίεζε γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ. Η
απνζηείξσζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηα ζπζηήκαηα αηκνχ εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θνξεζκέλνπ αηκνχ θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ
99,99% (4−log) γηα ηα απιά ζπζηήκαηα, έσο 99,9999% (6−log) γηα ηα εμειηγκέλα ζπζηήκαηα. Η δηαδηθαζία απαηηεί ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ απνβιήησλ
πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ αηκνχ γηα λα βειηηψλεηαη ε απφδνζε.
Ακτινοβολία – Μικποκύματα
Η κέζνδνο ηεο απνζηείξσζεο κέζσ αθηηλνβνιίαο κηθξνθπκάησλ πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε αηκνχ. Οη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ κε
κηθξνθχκαηα εμαξηψληαη απφ ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία. Γηα λα επηηεπρζεί ε απνζηείξσζε πνπ απαηηείηαη, ε ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηχζζεηαη
ζηα απφβιεηα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 95 θαη 105 νC θαη λα δηαηεξείηαη γηα πεξίπνπ 20 min. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία,
εθαξκφδεηαη ηεκαρηζκφο ησλ απνβιήησλ πξηλ ή θαη κεηά ηελ
απνζηείξσζε. Ο ηεκαρηζκφο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα θαζίζηαληαη ηα απφβιεηα κε αλαγλσξίζηκα. ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ κε
κηθξνθχκαηα είλαη δπλαηφ λα απνιπκαλζνχλ θαη κεηαιιηθά αληηθείκελα.
Θα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ απνβιήησλ πξηλ ηελ επεμεξγαζία, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξνπζία ηνμηθψλ
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ρεκηθψλ ή άιισλ νπζηψλ πνπ δελ ζα έπξεπε λα ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ησλ κηθξνθπκάησλ.
Ξηπή Θεπμική Επεξεπγασία
Η μεξή ζεξκηθή επεμεξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ ζέξκαλζε ησλ απνβιήησλ ζε ζεξκνθξαζίεο απφ 110 – 180 νC αλάινγα κε ηε κέζνδν θαη ηελ
παξακνλή ζε απηέο
ηηο ζπλζήθεο γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα επηηεπρζεί ε απνζηείξσζε ησλ απνβιήησλ. Η ζέξκαλζε επηηπγράλεηαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο
φπσο κε ζεξκφ
αέξα, ζεξκηθή αθηηλνβνιία θαη επαγσγή. Καηά θαλφλα, ηα απφβιεηα ηεκαρίδνληαη πξηλ απφ ηελ απνζηείξσζε ψζηε λα βειηησζεί ε απφδνζε. Σα
απφβιεηα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα επεμεξγαζία ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία ζέξκαλζεο πνπ έρεη επηιεγεί.
Οη βαζηθφηεξεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ μεξή ζεξκηθή επεμεξγαζία είλαη νη εμήο:
• Σερλνινγία θνριία.
• Σερλνινγία ζεξκνχ αέξα πςειήο ηαρχηεηαο.
• Ξεξή ζέξκαλζε κε αληηζηάζεηο.
Υημική Επεξεπγασία
Η Υεκηθή Δπεμεξγαζία είλαη ε έθζεζε ησλ απνβιήησλ ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ αληηκηθξνβηαθή δξάζε. Οη ηερλνινγίεο ρεκηθήο
επεμεξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά εζσηεξηθφ ηεκαρηζκφ θαη αλάκεημε γηα ηελ εμαζθάιηζε επαθήο ηζρπξψλ ρεκηθψλ κε ηα απφβιεηα, ζε ηθαλή
ζπγθέληξσζε θαη ρξφλν, ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ επίπεδν απνζηείξσζεο.
Αλάινγα κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ρεκηθά, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θίλδπλνη απφ ηελ επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ κε απηά, είηε κέζσ ηνπ
αέξα, είηε απεπζείαο ζην δέξκα θαη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο.
Η ρεκηθή επεμεξγαζία είλαη πην θαηάιιειε γηα πγξά απφβιεηα φπσο νχξα, αίκα, θφπξαλα θ.ιπ. ηεξεά επηθίλδπλα ηαηξηθά απφβιεηα φπσο
κηθξνβηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ρεηξνπξγηθά εξγαιεία θ.ιπ., κπνξνχλ επίζεο λα ππνζηνχλ ρεκηθή επεμεξγαζία κε ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο:
• Να γίλεηαη ηεκαρηζκφο ή άιεζε ησλ απνβιήησλ.
• Να γίλεηαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ απνιπκαληηθνχ κε βάζε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κηθξννξγαληζκνχ πξνο επεμεξγαζία.
• Η ρξήζε ησλ απαηηνχκελσλ ηζρπξψλ απνιπκαληηθψλ λα γίλεηαη απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.
Η ρεκηθή επεμεξγαζία πξνηείλεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο επηινγήο άιιεο κεζφδνπ απνζηείξσζεο. Γεληθά ε ρεκηθή επεμεξγαζία είλαη
κε ζπληζηψκελε κέζνδνο γηαηί παξάγνληαη δεπηεξνγελή απφβιεηα, επηθίλδπλα ή κε, ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ –
ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΘΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
Σα ΔΑΑΜ, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, είλαη απφβιεηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά θαη δηαηίζεληαη ζε ΥΤΣΑ ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.3.3. ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ νηθ.146163/2012.
Σα επεμεξγαζκέλα (απνζηεηξσκέλα) απφβιεηα ζε ζηαζεξέο ή θηλεηέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ (πξνηεηλφκελνη θσδηθνί ΔΚΑ:19 02 03, ζχκθσλα κε ηελ εξκελεπηηθή
εγθχθιην ππ. αξ. νηθ. 29960/3800/2012), δηαηίζεληαη ζε ΥΤΣΑ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθνχο
ππνδνρείο θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Δμσηεξηθά 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. Ο θνξέαο παξαιαβήο ησλ απνζηεηξσκέλσλ ΔΑΑΜ ειέγρεη ηνλ θνξέα επεμεξγαζίαο
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνζηείξσζεο κε δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν πνπ παξαδίδνληαη γηα δηάζεζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε 2003/33/ΔΚ.
Δπηπιένλ, ν θνξέαο παξαιαβήο εθαξκφδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 13 θαη ην παξάξηεκα θαη ην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29407/3508/2002
(ΦΔΚ 1572β/16-12-2002) "Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ", ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο ησλ απνβιήησλ.
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ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ είλαη επηηπρήο ε επεμεξγαζία, ν θνξέαο επεμεξγαζίαο θαηαβάιιεη ζηνλ θνξέα δηάζεζεο ησλ απνζηεηξσκέλσλ ΔΑΑΜ ην θφζηνο
ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνζηείξσζεο. Σέινο, ν θνξέαο επεμεξγαζίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε κηθξνβηαθήο κείσζεο ζηα ΔΑΑΜ.
O αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε πνπ λα δειψλεη ξεηά, φηη ε κνλάδα επεμεξγαζίαο είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ
146163.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα παξαθάησ:


Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο (Νφκνο 4042/2012 αξζ. 38 ).



Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κνλάδαο απνζηείξσζεο.



Αζθάιεηα αζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επζχλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνζηείξσζεο.



Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Αζηηθήο Δπζχλεο.

Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο λα ππνβιεζνχλ επί πνηλή απφξξηςεο ηα παξαθάησ :
1.

Σερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξίαο θαηαζθεπήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ πξσηφηππα ή αληίγξαθα ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα
ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο
(Ιδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.

2.

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηαπ λ. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν
εμνπιηζκόο απνζηείξσζεο απνβιήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο φπνπ ζα πξνθχπηεη ε
ρψξα θαηαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε αμηνπηζηία ηνπ. Η αμηνπηζηία ηνπ θχξηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ ΔΑYM, απνδεηθλχεηαη κε ππνβνιή πειαηνινγίνπ ηoπ θαηαζθεπαζηή. Δπηπξνζζέησο, νη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζα
πξέπεη λα δηαζέηνπλ εθεδξηθφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ
παξεκπνδίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ.

3.

Να ππνβιεζεί ππεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζηελ
Διιάδα ή αλά ηνλ θφζκν φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεραλήκαηα κε επηηπρία ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.

4.

Έγγξαθε δήισζε ή επηζηνιή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ησλ θιηβάλσλ απνζηείξσζεο, φπνπ ζα δειψλεη φηη νη απνζηεηξσηέο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηελ ελ ιφγσ κνλάδα, είλαη ζχκθσλνη κε ην STATE AND TERRITORIAL ASSOCIATION ON ALTERNATIVE TREATMENT TECHNOLOGIES
(STAAT) επίπεδν III. (ΚΤΑ νηθ.146163/ΦΔΚ β 1537/8 Μαΐνπ 2012, παξάξηεκα 1 , θεθ.4 , παξάγξαθνο 4.3.1).

5.

Αληίγξαθν ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ ελδεηθηηθά ησλ 2012, 2013 θαη 2014. Λίζηα ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ηηο νπνίεο
έρεη ζπλεξγαζηεί ε κνλάδα απνζηείξσζεο κε ζηφρν λα εμαθξηβσζεί ε εκπεηξία ηεο ζηνλ ρψξν (ΚΤΑ νηθ.146163/ΦΔΚ β 1537/8 Μαΐνπ 2012,Παξάξηεκα 1, θεθ.8).

6.

Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηµόηεηα ηνπ επηθίλδπλνπ απνβιήηνπ, απφ ηε ζηηγκή ηεο απνθνκηδήο ηνπ απνβιήηνπ απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Μνλάδα κέρξη ηελ
ηειηθή ηνπ δηάζεζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η ηρλειαζηµφηεηα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα (ζπιινγή, κεηαθνξά, πξνζσξηλή απνζήθεπζε,
επεμεξγαζία, ηειηθή δηάζεζε). Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ
θαη λα απνδείμεη φηη ην πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ελεκεξψλεηαη γηα φια ηα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε on line ζχλδεζε . Δπηπιένλ, ε
δχγηζε λα γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη λα ελεκεξψλεηαη ην ζχζηεκα on line κε ηε ρξήζε barcode πάλσ ζηνπο ππνδνρήο , ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ
απνβιήησλ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο ηνπο. Σέινο, ην πξφγξακκα ηρλειαζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλά είδνο
απνβιήηνπ θαη αλά Τγεηνλνκηθή Μνλάδα (N. 4042 αξζ. 38 § 6).

7.

Σα ΔΑΑΜ, ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ ην έληππν αλαγλώξηζεο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά επηθηλδχλσλ απνβιήησλ (ΚΤΑ νηθ.146163, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 6.4.5.
Δπεμεξγαζία ΔΑΤΜ.)

8.

Βεβαίσζε ηειηθνύ απνδέθηε ηνπ νηθείνπ ΥΤΣΑ φηη απνδέρεηαη ηα επεμεξγαζκέλα (απνζηεηξσκέλα) απφβιεηα πξνο δηάζεζε ή άδεηα απόξξηςεο απνβιήησλ
ζην νηθείν ΥΤΣΑ (ΚΤΑ 29407/3508-ΦΔΚ 1572 /2002-"Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ", αξζ.7-Απφβιεηα απνδεθηά θαηά θαηεγνξία
ρψξνπ ΥΤΣΑ).

9.

Άδεηα ζπιινγήο-κεηαθνξά ή θαη απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ εληφο κίαο Πεξηθέξεηαο (κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο) ή
ζε πιείζηεο ηεο κίαο Πεξηθέξεηεο (κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ.)KYA 13588/725/03(ΦΔΚ 383/Β/28-03-2006 "Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ
δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ", άξζ. 7–Β. Άδεηα δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ.

10.

Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία φηη ηα ηειηθψο απνζηεηξσκέλα απνξξίκκαηα
δηαηίζεληαη ζην νηθείν ΥΤΣΑ ζε θίηξηλνπο πεξηέθηεο φπνπ εκθαλψο αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ», θαζψο θαη ε νλνκαζία ηνπ
θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ επεμεξγαζίαο, ε νλνκαζία ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο θαη ε εκεξνκελία επεμεξγαζίαο. (ΚΤΑ νηθ.146163 ΦΔΚ β 1537/8
Μαΐνπ 2012, Παξάξ. 1, θεθ 4 , παξάγξαθνο 4.3.3).

11.

Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ειέγρεη ηελ απνζηεηξσηηθή δηαδηθαζία κε ηελ ρξήζε βηνινγηθώλ δεηθηώλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηα πξφηππα ΔΛΟΣ (ΔΝ ISO 11138). Να ππνβιεζεί έγγξαθν, ζην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη, φηη, νη δείθηεο πνπ
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ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ (ΔΝ ISO 1113) (ΚΤΑ νηθ.146163 /ΦΔΚ β 1537/8 Μαΐνπ 2012,παξάξηεκα 1,
παξάγξαθνο 4.3.1.).
12.

Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία, λα δειψλεηαη φηη ηα ηειηθψο επεμεξγαζκέλα (απνζηεηξσκέλα) απφβιεηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ΥΤΣΑ, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη, ε ζηαζεξόηεηα ηεο κάδαο ησλ απνβιήησλ (ΚΤΑ 29407/3508-ΦΔΚ 1572 /2002 "Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ",
ΠΑΡ. Ι παξάγξαθνο 6).

13.

Να πξνζθνκηζηεί έγγξαθν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ησλ απνζηεηξσηώλ, ζην νπνίν ζα δειψλεηαη φηη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη
ηθαλή λα απνζηεηξψζεη θαη πγξά κνιπζκαηηθά απφβιεηα κε επίπεδν απνζηείξσζεο STAAT III. (ΚΤΑ νηθ.146163/ΦΔΚ β 1537/8 Μαΐνπ 2012,παξάξηεκα 1 ,
θεθ.4 , παξάγξαθνο 4.3.1).

14. Σα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ ζηειερσζεί κε ην

θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθή

ιίζηα πξνζσπηθνύ θαη ζπκβνχισλ ηεο εηαηξίαο πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ε εηαηξία δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο εηδηθφηεηεο. Να θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθά ε έγγξαθα
εθπαίδεπζεο ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απνζηείξσζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ απνζηεηξσηηθνχ εμνπιηζκνχ, φπνπ ζα δειψλεηαη θαη ζα
πηζηνπνηείηαη φηη νη ρεηξηζηέο ηνπ απνζηεηξσηή/σλ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηαιιήισο θαη είλαη ηθαλνί λα ρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη επαξθψο ηνπο
απνζηεηξσηέο (ΚΤΑ 146163 άξζξν 4 παξάγξ. 4.5).
15. Ο θνξέαο δηαρείξηζεο λα κελ πξνβαίλεη ζε αλάκεημε ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ή ζε αλάκεημε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ κε κε
επηθίλδπλα απόβιεηα. Καηά παξέθθιηζε, ε αλάκεημε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ κε άιια επηθίλδπλα απφβιεηα ή κε άιια απφβιεηα, νπζίεο ή χιεο επηηξέπεηαη
κφλν πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο θαησηέξσ απφθαζεο, θαη θπξίσο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ απηψλ θαηά ηελ δηάζεζε ή αμηνπνίεζή ηνπο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, γηα ηελ αλάκεημε απαηηείηαη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηελ
ρνξεγνχκελε θαηά ην άξζξν ηεο θαησηέξσ απφθαζεο άδεηα (KYA 13588/725/03-ΦΔΚ 383/Β/28-03-2006 "Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, άξζ. 11-Τπνρξεψζεηο παξαγσγψλ θαη θνξέσλ δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ."
16. Πξφζθαηα ζηνηρεία αμηνπηζηίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ηεο κνλάδνο, πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηελ πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ "Η ΔΛΠΙ ".
Οη θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο ζην Πξσηόθνιιν ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από:


Θεσξεκέλα αληίγξαθα πιεξεμνπζίνπ ή θαηαζηαηηθνύ ή Φ.Δ.Κ. θιπ. όπνπ ξεηά ζα αλαθέξεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ηνπ
δηθαηώκαηνο ηεο ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ από ηνλ ππνγξάθνληα.



Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα



Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα



Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε θιεηζηό θάθειν από ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο
ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ έσο θαη Πέκπηε 26-05-2022 θαη ώξα 14:00 κ.κ.

Κνηλνπνίεζε

Ο Πξόεδξνο

Γξ. Πξνκεζεηώλ
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