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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

Αθήνα, 17-05-2022

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ

Απιθμ. Ππωη. 7068

«Ζ ΔΛΠΙ»

Θέμα: Ππόζκληζη καηάθεζηρ πποζθοπών για ηην διασείπιζη επικίνδςνων αποβλήηων Μ.Δ.Α. (Κόκκινα) Αποηέθπωζη
ΓΝΑ « Ζ ΔΛΠΙ» , πποηίθεηαι να πποβεί ζηην ζςλλογή πποζθοπών για ηην διασείπιζη επικίνδςνων αποβλήηων
Μ.Δ.Α. (Κόκκινα).
α/α

Κωδ. νοζοκ.

X/161

Πεπιγπαθή είδοςρ

Αιηούμενη ποζόηηηα

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΧΝ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΠΡΟ ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ, ΓΙΑ
ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ ΓΙΑΣΖΜΑ ΚΑΛΤΦΖ ΣΡΙΧΝ
(3) ΜΖΝΧΝ

4.000 κιλά/ANA
MHNA
ΤΝΟΛΟ 12.000 κιλά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 24.120,00 € ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ (2,01 € /ΚΙΛΟ)
ΘΔΜΑ:« ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΙΚΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
(Μ.Δ.Α.)ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ».
αο ελεκεξψλνπκε, φηη, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ΜΙΚΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Μ.Δ.Α.-Δ.Α.Τ.Μ.) ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ - ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ ΣΧΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ΜΔΑΔΑΤΜ).

1.Οη βαζηθέο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο γηα ηα Μ.Δ.Α.-ΔΑΤΜ γηα ηηο ηερλνινγίεο Απνηέθξσζεο,
νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη νη εμήο:
o

Θεξκηθή Ομείδσζε

Θεξκηθή Ομείδσζε είλαη ε δηεξγαζία μεξήο νμείδσζεο ζε πςειή ζεξκνθξαζία, πνπ κεηαηξέπεη νξγαληθά,
εχθιεθηα απφβιεηα, ζε αλφξγαλε, άθαπζηε χιε. Απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ
φγθνπ θαη ηνπ βάξνπο ησλ απνβιήησλ.
Όια ηα είδε ησλ απνηεθξσηψλ ζεξκηθήο νμείδσζεο,κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε θαη ζηελ θαηάιιειε
ζεξκνθξαζία, πεηπραίλνπλ ηελ εμφλησζε φισλ ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ή θαη πιήξε θαηαζηξνθή
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νξηζκέλσλ εηδψλ απνβιήησλ, φπσο θαξκαθεπηηθά ή ρεκηθά απφβιεηα.
o

Ππξφιπζε

Ππξφιπζε είλαη ε ζεξκηθή επεμεξγαζία απνβιήησλ απνπζία νμπγφλνπ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (600−1000 ν
C).Η ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ππξφιπζεο πεξηιακβάλεη δχν ζαιάκνπο. ηνλ πξψην, πνπ θαιείηαη
ππξνιπηηθφο, ηα απφβιεηα ζεξκαίλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζε ζπλζήθεο απνπζίαο νμπγφλνπ. Γηα ηελ
ζέξκαλζε ρξεζηκνπνηείηαη εμσηεξηθφο θαπζηήξαο ή αληηζηάζεηο θαζψο ηα απφβιεηα δελ κπνξνχλ λα
ζπληεξήζνπλ ηελ θαχζε θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο. Σα αέξηα πνπ παξάγνληαη, εηζάγνληαη ζηνλ δεχηεξν
ζάιακν, φπνπ θαίγνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
o

Αεξηνπνίεζε

Η αεξηνπνίεζε είλαη κέζνδνο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, θαηά ηελ νπνία ηα απφβιεηα απνδνκνχληαη ζεξκηθά ζε
έλα πεξηβάιινλ ειιείςεη νμπγφλνπ (ππφ−ζηνηρεηνκεηξηθφ). Η δηαδηθαζία ηεο θαχζεο είλαη απηνζπληεξνχκελε,
ρσξίο λα απαηηείηαη πξνζζήθε θαπζίκσλ εθηφο απφ απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έλαξμε ηεο θαχζεο. Η
αεξηνπνίεζε απνβιήησλ πεηπραίλεη ηελ πιήξε αδξαλνπνίεζε ηνπο θαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο. Σα
παξάγσγα πεξηιακβάλνπλ πηεηηθά αέξηα θαη, αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ησλ απνβιήησλ, δηάθνξα
αεξηνπνηεκέλα θιάζκαηα πίζζαο θαη ιαδηψλ.
o

Πιάζκα

Με ηε κέζνδν πιάζκαηνο, ε θαχζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη απφ ππξζφ πιάζκαηνο, ζε ζεξκνθξαζίεο
πεξίπνπ 1200 ν C ζην ζάιακν θαχζεο. Η ζεξκνθξαζία ηνπ ππξζνχ
θπκαίλεηαη απφ 1650 έσο 11500 ν C αλ θαη ζηηο εθαξκνγέο θαχζεο απνβιήησλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη πην
θνληά ζηνπο 1650 ν C. Η παξαγσγή πιάζκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή
κηθξνθπκάησλ. Σν παξαγφκελν πιάζκα νδεγείηαη κε ηε ρξήζε ζηαζεξήο ξνήο αδξαλνχο αεξίνπ ζε έλα
αθξνθχζην φπνπ παξάγεηαη ν ππξζφο πιάζκαηνο. Σα απφβιεηα έξρνληαη ζε επαθή κε ην πιάζκα θαη
ππξνιχνληαη φπσο θαη ζηελ ππξφιπζε. Με ηελ ηερλνινγία πιάζκαηνο δελ είλαη απα−
ξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο ησλ ρισξησκέλσλ απνβιήησλ. Οη εθπνκπέο νπζηψλ φπσο δηνμίλεο θαη θνπξάληα
είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο.
2.ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα, φξνη, πεξηνξηζκνί θαη
νξηαθέο ηηκέο γηα ηελ απνηέθξσζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο 22912/1117/2005 Μέηξα θαη φξνη γηα ην πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ
απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ (ΦΔΚ 759/Β/2005), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Ο θνξέαο δηαρείξηζεο λα κελ
πξνβαίλεη ζε ανάμειξη ηων διαθόπων καηηγοπιών επικινδύνων αποβλήηων ή ζε ανάμειξη
επικινδύνων αποβλήηων με μη επικίνδςνα απόβληηα. 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.")
Πποϋποθέζειρ για ηην εθαπμογή ηηρ μεθόδος
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ (ζρεδηαζκφο θαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο) ησλ
εγθαηαζηάζεσλ απνηέθξσζεο ΔΑ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
22912/1117/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Δπηπιένλ ηζρχνπλ ηα εμήο:
Οη ζάιακνη θαχζεσο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή ρσξεηηθφηεηα γηα ηξνθνδνηηθή δφζε ίζε ηνπιάρηζηνλ κε
ην έλα δέθαην (1/10) ηεο σξηαίαο δπλακηθφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο.
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Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ζαιάκσλ θαχζεο θαη κεηάθαπζεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη αληνρή ζε δηαβξσηηθά
απφβιεηα ή αέξηα θαη ζε ζεξκηθά ζνθ. Σν άλνηγκα ηεο εηζφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιν ψζηε λα
επηηξέπεη ηε θφξησζε παθεηαξηζκέλσλ απνβιήησλ.
Η ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα ζα πξέπεη λα επηβιέπεηαη θαη λα ξπζκίδεηαη απφ κία θεληξηθή θνλζφια, κε ζπλερή
επίδεημε θαη θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο.
Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηξφπν ψζηε λα:
• απνιπκαίλεηαη εχθνια,
• εκπνδίδεηαη ε ρχδελ ηξνθνδνζία ηεο εγθαηάζηαζεο,
•παξεκπνδίδεηαη ε παξακφξθσζε ησλ δνρείσλ ησλ απνβιήησλ – φπνπ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη – πξν ηεο
εηζφδνπ ηνπο ζην ζάιακν θαχζεσο.
Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνηέθξσζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα
ζην Άξζξν 10 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 22912/1177/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαζψο επίζεο θαη
ηα αθφινπζα:
• πγθεθξηκέλν δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζα αλαθέξεη ζεξκνθξαζία απνηέθξσζεο, ρξφλν παξακνλήο
ησλ δεκηνπξγνχκελσλ απαεξίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία απνηέθξσζεο, απνδεθηνί ηχπνη
ζπζθεπαζίαο, απνδεθηή πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία θαη ηέινο κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί αλά
θχθιν εξγαζίαο λα δερηεί ν ζπγθεθξηκέλνο θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκφο.
• Έιεγρν θαη ζπλερή θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ απαεξίσλ ζην ζάιακν θαχζεο θαη κεηάθαπζεο ηνπ
απνηεθξσηήξα.
• Ηκεξήζηα θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ πνπ απνηεθξψζεθαλ.
• Δηήζην έιεγρν ησλ ζεξκνκέηξσλ, καλνκέηξσλ θαη ινηπνχ θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ.
• Καηάξηηζε ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο εθηάθηνπ αλάγθεο ηνπνζεηεκέλν ζε δηαθξηηφ ζεκείν ζην ρψξν ηεο
εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ.
• Πξφβιεςε απνζήθεπζεο ησλ πξνο απνηέθξσζε απνβιήησλ, γηα 5 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία
≤5νC ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 3, είηε ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ, είηε ιφγσ βιάβεο ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο, είηε ιφγσ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο.
• Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο νθείινπλ λα ηεξνχλ βηβιία θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ
ηεο εγθαηάζηαζεο. Με βάζε ηα βηβιία απηά, θαηαξηίδεηαη εηήζηα έθζεζε.
Αημοζθαιπικέρ Δκπομπέρ, Τγπά Απόβληηα και Τπολείμμαηα
Η δεηγκαηνιεςία θαη ε αλάιπζε φισλ ησλ ξχπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνμηλψλ θαη ησλ θνπξαλίσλ,
θαζψο θαη νη κεηξήζεηο κε κεζφδνπο αλαθνξάο γηα ηε
βαζκνλφκεζε ησλ απηφκαησλ ζπζηεκάησλ κεηξήζεσλ, δηεμάγνληαη φπσο νξίδνπλ ηα πξφηππα CEN.
Δάλ δελ ππάξρνπλ ηα πξφηππα CEN, ηζρχνπλ ηα πξφηππα ISO, εζληθά ή δηεζλή πξφηππα πνπ εμαζθαιίδνπλ
ηελ παξνρή δεδνκέλσλ ηζνδχλακεο επηζηεκνληθήο πνηφηεηαο. Η ρσξνζέηεζε ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο ή
κεηξήζεσλ θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηξήζεσλ, πεξηιακβάλνληαη
θαη
απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.
Σεσνικέρ Μεηπήζεων
ρεηηθά κε ηηο ηερληθέο κεηξήζεσλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο 22912/1117/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Γηα ηηο νξηαθέο ηηκέο αηκνζθαηξηθψλ εθπνκπψλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 7 θαη 11 θαη ζην
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παξάξηεκα V ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 22912/1117/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. ρεηηθά κε ηελ
δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θαπζαεξίσλ ηζρχνπλ ηα
πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 8 θαη 11 θαη ζην παξάξηεκα IV ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
22912/1117/2005 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Γηα ηα μεξά ππνιείκκαηα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
22912/1117/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ ηα εμήο: Σα μεξά ππνιείκκαηα απφ ηελ
απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 19 01 ηνπ ΔΚΑ, απφβιεηα απφ ηελ θαχζε ή ηελ
ππξφιπζε απνβιήησλ θαη θαηαηάζζνληαη ζε εμαςήθην θσδηθφ ΔΚΑ αλάινγα κε ηελ ζχζηαζε θαη ηελ
πξνέιεπζή ηνπο. Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη δεηγκαηνιεςίεο θαη
αλαιχζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ θαζψο θαη ηνπ ξππνγφλνπ θνξηίνπ
ηνπο.
Γηα ηελ δεηγκαηνιεςία ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 14899. "Υαξαθηεξηζκφο απνβιήησλ
Γεηγκαηνιεςία απνβιήησλ πιηθψλ − Πιαίζην γηα ηελ
πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο." ηηο κνλάδεο απνηέθξσζεο απνβιήησλ
πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο ζηα ππνιείκκαηα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 11 ηεο θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο 22912/1177/2005.
Η δηαρείξηζε πνπ εθαξκφδεηαη εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ σο επηθίλδπλα ή κε
επηθίλδπλα. Αλ ε πεξαηηέξσ δηαρείξηζε αθνξά δηάζεζε ζε Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο, ιακβάλνληαη ππφςε νη
δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο 2003/33/ΔΚ "γηα ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ απνδνρήο ησλ
απνβιήησλ ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 θαη ην παξάξηεκα ΙΙ ηεο Οδεγίαο
1999/31/ΔΚ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Αξιοποίηζη Θεπμικήρ Δνέπγειαρ
ε θάζε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο απνβιήησλ κε ηε κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο π.ρ. κέζσ ηεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
παξαγσγήο αηκνχ γηα βηνκεραληθή ρξήζε ή ηεο αζηηθήο ηειεζέξκαλζεο.
3. ΑΠΟΚΟΜΙΓΖ (ΜΔΑ-ΔΑΤΜ) ΔΚΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΖ ΜΟΝΑΓΑ
(ΚΤΑ αξηζ.Οηθ. 146163,ΦΔΚ 1537,08-05-2012, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΔΦ.2, Μεηαθνξά εθηφο Τ.Μ.)

Οι διαδικαζίερ ηηρ αποκομιδήρ-μεηαθοπάρ ηων ΕΑΑΜ και ΜΕΑ μποπούν να αναηεθούν ζε ανάδοσο,
διαθοπεηικό ηος αναδόσος ηελικήρ επεξεπγαζίαρ- αποζηείπωζηρ ή αποηέθπωζηρ, εάν η οικονομική πποζθοπά
ηων πποζθεπομένων εηαιπειών είναι ζςμθέποςζα για ηο Νοζοκομείο.
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 ΔΑYΜ, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
παξαγξάθσλ 3.2 θαη 3.1.2. ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ ππ. αξ. 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 ΔΑYΜ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα
εθηειείηαη έσο ηξεηο (3) θνξέο εβδνκαδηαίσο κέξα παξά κέξα πρ. Δεσηέρα, Τεηάρηη και Παραζκεσή ή ηην
αμέζως επόμενη εργάζιμη ημέρα, εάν οι ανωηέρω μέρες ζσμπέζοσν με αργία.
ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο απαίηεζεο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άμεζη παραλαβή ηων ΕΑYΜ από ηην Υγειονομική Μονάδα ενηός 48 ωρών.
Ο αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεχζπλνπο δηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ (Τ.Γ.Α.Τ.Μ.) ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλνδεπηηθνχ Δνηύπος
Αναγνώπιζηρ γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
«Γεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ», θεθ.6, παξάγξαθνο
6.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ζηελ Τγεηνλνκηθή Μνλάδα, ηα

4

ΑΔΑ: ΨΒΞΥ46904Ν-ΓΗ1

ππνγεγξακκέλα απφ ηελ Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο (Απνηέθξσζε-απνζηείξσζε)αληίγξαθα ησλ εληχπσλ
αλαγλψξηζεο, σο βεβαίσζε επεμεξγαζίαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θνξηίνπ πνπ παξέιαβε απφ ηελ Τγεηνλνκηθή
Μνλάδα.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσκέλν λα κεηαθέξεη ηα ΔΑΤΜ (ΔΑΑΜ-ΜΔΑ-ΑΔΑ), απφ ην
ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζην εηδηθφ θνξηεγφ-ςπγείν ηνπ αλαδφρνπ πξνο δχγηζε, κε ην νπνίν θαη ζα ηα
κεηαθέξεη πξνο επεμεξγαζία.
Ο ςπθηηθφο ζάιακνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ΔΑΑΜ-ΜΔΑ-ΑΔΑ, ζα θαζαξίδεηαη θαη ζ΄
απνιπκαίλεηαη 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-ΜΔΑ-ΑΔΑ.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν ηεο δηαρείξηζεο ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ (ΔΑΑΜ-ΜΔΑ-ΑΔΑ) ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Αζελψλ "Η ΔΛΠΙ" δχν (2) πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR θαη ΑΣΡ 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 θέξνπλ 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 κεηαθνξάο 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 κηαο 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.

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
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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, εθφζνλ είλαη λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζπιινγή –απνθνκηδή - κεηαθνξά ΔΑΤΜ,
πξέπεη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά:
 Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ Ορεκάησλ Μεηαθνξάο ΔΑΤΜ (ΔΑΑΜ-ΜΔΑ-ΑΔΑ) 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 (ΔΑΑΜ-ΜΔΑ-ΑΔΑ) ,
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 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-ΜΔΑ-ΑΔΑ) 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 άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2)
αδεηνδνηεκέλα νρήκαηα κεηαθνξάο ΔΑΤΜ, εθαζ' 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 ησλ νδεγψλ θαηά ADR, πνπ ζα δηελεξγνχλ ηελ κεηαθνξά ησλ
απνβιήησλ, θαζψο θαη ηo απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ νδεγψλ κε ηελ εηαηξεία(αλαγγειία πξφζιεςεο
ΟΑΔΓ,θαη ΑΠΓ, ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ).Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε
πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη’ ελάσιζηον 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.Όιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Αξηζκ.
νηθ.146163 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ » .
• Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ισνηλαζιµόηηηα 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 πξαγµαηηθφ 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 ππνδνρείο , 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
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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 ΜΔΑ-ΔΑΤΜ.
Οι καηαηεθείζερ πποζθοπέρ ζηο Ππωηοκόλλο θα ζςνοδεύονηαι ςποσπεωηικά από:


Θεωπημένα ανηίγπαθα πληπεξοςζίος ή καηαζηαηικού ή Φ.Δ.Κ. κλπ. όπος πηηά θα
αναθέπεηαι η εξοςζιοδόηηζη ηος δικαιώμαηορ ηηρ ςπογπαθήρ ηων ζςμβάζεων από ηον
ςπογπάθονηα.



Φοπολογική ενημεπόηηηα



Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα



Απόζπαζμα Ποινικού Μηηπώος

Οι πποζθοπέρ θα ςποβάλλονηαι ζηο ππωηόκολλο ηος Νοζοκομείος ζε κλειζηό θάκελο από ηην
ανάπηηζη ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ ζηη ΓΙΑΤΓΔΙΑ έωρ και Παπαζκεςή 27 Μαΐος 2022 και ώπα 14.00
μ.μ.

Κοινοποίηζη

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Γπ.Ππομηθειών
ΠΑΝΑΓΙΧΣΖ ΥΑΛΒΑΣΙΧΣΖ
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