ΣΔΧΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ
Η φιε δηαρείξηζε ησλ ΔΑΤΜ θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 146163/2012θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο
θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, φπσο
ηζρχνπλ ζήκεξα.
Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ αλαδφρνπ ν
νπνίνο αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ έξγνπ.
Α.Ο ανάδοτος απαιηείηαι να καηαθέζει με ηην προζθορά ηοσ ηα παρακάηω
δικαιολογηηικά και πιζηοποιηηικά νομίμως θεωρημένα με ηο γνήζιο ηοσ ανηιγράθοσ:
1) Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά ΔΑΤΜ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ θαη ΑΔΑ ) θαη
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλνληαη νη πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ
νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν. Δηδηθφηεξα νη εξγαζίεο ζήκαλζεο ,θφξησζεο θαη
κεηαθνξάο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο
ΚΤΑ146163/2012. Κάζε νδηθή κεηαθνξά απνβιήησλ λα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ην
Π.Γ.104/99(ΦΔΚ 113/Α) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη θάζε ζαιάζζηα κεηαθνξά λα
εθηειείηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 405/96 (ΦΔΚ 272/Α).Δπεηδή ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γ.Ν
.Υίνπ απαηηείηαη ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά (κέξνο ηεο κεηαθνξάο εθηειείηαη νδηθψο θαη
κέξνο απηήο δηα ζαιάζζεο), ηα απφβιεηα λα κεηαθέξνληαη κε ηξφπν ψζηε λα
αθνινπζείηαη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο
κεηαθνξάο.
2) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ κε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα αζθάιηζε ηεο αζηηθήο επζχλεο θαη θάιπςεο δεκηψλ πξνο
ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ζε ηζρχ θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο εληφο ηεο νπνίαο
δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία βάζεη ηεο άδεηά ηεο.
3)Τπεχζπλε δήισζε φηη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζα ηεξείηαη ην ζρέδην έθηαθηεο
αλάγθεο. Να δηαζέηεη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ
(δηάρπζε ή δηαζπνξά ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ), θαη εθαξκνγή ησλ
πξνβιεπφκελσλ δηαηάμεσλ γηα άκεζε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο
πεξηβάιινληνο φπσο θαη επαξθή εμνπιηζκφ θαη πιηθά γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ.
4) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο
κεηαθνξάο ΔΑΤΜ , ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ 2
αδεηνδνηεκέλα θνξηεγά ςπγεία (κε ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 30m3) , θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν θαη φηη ζα δηαζέηεη ην
απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ νηθ. 146163 .
5) Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ δηεηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ηνπ λφκηκνπ
θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ζην αληηθείκελν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ
(πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ κεηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο άδεηαο
θαη ππφ θαζεζηψο ηζρχνο απηήο).
6) Τπεχζπλε δήισζε φηη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο πιεξνχλ ηηο εμήο απαηηήζεηο:
 Να είλαη θαηάιιεια εθνδηαζκέλα κε πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 104/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
ΚΤΑ 19403/1388/08/2008 θαη ηζρχεη, εθφζνλ απαηηείηαη.

 Να θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε, ην δηεζλέο ζήκα 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
≤80C, 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 κεηαμχ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ
νρήκαηνο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ ζε
πεξίπησζε ζχγθξνπζεο
 Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζχζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηε κε
κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηε 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, 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 κε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαθνξά άιισλ πιηθψλ ή απνβιήησλ
 Να θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κεηά ην πέξαο θάζε
θνξηνεθθφξησζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ απνδεθηψλ, ψζηε λα δηαηεξνχληαη
ζε άξηζηε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε, θαη λα ηνπο επηδίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε
απνιχκαλζεο θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ
απνδεθηψλ
 ε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ακηγψο κνιπζκαηηθψλ
απνβιήησλ θαη γηα κεηαθνξά άιισλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, λα
απνδεηθλχεηαη ή λα ηεθκεξηψλεηαη φηη απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ADR.
7) Πηζηνπνηεηηθφ έθζεζεο ειέγρνπ θαηά ADR φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε ζπκκφξθσζε
ησλ θνξηεγψλ ςπγείσλ κεηαθνξάο ΔΑΤΜ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ADRγηα ηελ
ζχλλνκε νδηθή ζπκπεξηθνξά επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ θαη πνπ ζαθψο ζα
αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα κεηαθνξά ΔΑΤΜ . Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2)
νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ν ζπκκεηέρσλ.
8) Πηζηνπνηεηηθφ –έθζεζε ειέγρνπ θαηά ΑΣΡ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νρήκαηα φπνπ
ζα πηζηνπνηείηαη ε ηθαλφηεηα ςχμεο ησλ θνξηεγψλ ςπγείσλ κεηαθνξάο ΔΑΤΜ.
9) Πηζηνπνηεηηθά θαηά ISO 9001:2008 θαη θαηά ISO 14001: 2004 γηα ηελ ζπιινγή
θαη κεηαθνξά ΔΑΤΜ .
10) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα 2 (δχν) ηνπιάρηζηνλ θνξηεγά πνπ ζα εθηειέζνπλ ην
έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ.
11) Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ΔΑΤΜ , φπνπ ζαθψο ζα
αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα κεηαθνξά ΔΑΤΜ. Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ
γηα δχν (2) νρήκαηα κεηαθνξάο ΔΑΤΜ.
12) Πηζηνπνηεηηθά 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 .
13) Δπαγγεικαηηθά δηπιψκαηα νδήγεζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νδεγψλ.
14)Βεβαίσζε Απνδέθηε ΔΑΤΜ (ΔΑΑΜ & ΜΔΑ) & Βεβαίσζε Πξνκήζεηαοπλεξγαζίαο, γηα ην δεκνπξαηνχκελν έξγν, ηεο ζπκβεβιεκέλεο κε ην Ννζνθνκείν

ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ (ΔΑΑΜ & ΜΔΑ) πξνο ηελ αδεηνδνηεκέλε
εηαηξεία κεηαθνξάο ΔΑΤΜ (ΔΑΑΜ & ΜΔΑ).
15) Να θαηαηεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ απνιπκαληηθψλ κέζσλ θαη ηα ηερληθά
θπιιάδηα ηνπ εμνπιηζκνχ απνιχκαλζεο ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο.
16) Nα θαηαηεζνχλ, σο απαξάβαηνο φξνο, ηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαηά ADR
ησλ ραξηνθπηίσλ ησλ 40 θαη 60 ιίηξσλ.
17) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ,φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο απνβιήησλ ΔΑΤΜ ,
ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη:
α) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν
ηνπ δηαγσληζκνχ (δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ)
β) δελ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί βεβαησκέλεο παξαβάζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ
δηαγσληζκνχ (δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ) θαη
γ) φηη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζα γίλεηαη ηεξψληαο ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ νηθ. 146163/8-5-2012 ΚΤΑ ,κε ηα παξαξηήκαηά ηεο , γεγνλφο
πνπ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ε αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη.

Πεπιγπαθή έπγος:
πιινγή θαη κεηαθνξά ΔΑΤΜ απφ ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο,
ζε ζηαθεπέρ μονάδερ επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ή θαη απνηέθξσζεο
επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ.
1. ςλλογή
1. Σα απφβιεηα ζα δηαρσξίδνληαη θαη ζα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά απφ ην πξνζσπηθφ
ηνπ Ννζνθνκείνπ. 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 απνζηείξσζε( ΔΑΑΜ ) ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζπζθεπαζία θίηξηλνπ
ρξψκαηνο ελψ ηα πξνο απνηέθξσζε (ΜΔΑ θαη ΑΔΑ) ζα ηνπνζεηνχληαη ζε
ζπζθεπαζία θφθθηλνπ ρξψκαηνο.
Σα αηρκεξά ή θνθηεξά απφβιεηα ζα ηνπνζεηνχληαη πξνεγνπκέλσο ζε άθακπηεο
αλζεθηηθέο ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεσο.
2. Απαηηείηαη ζπρλφηεηα θφξησζεο ,απφ ην Ννζνθνκείν ,πεξίπνπ αλά 25 εκέξεο θαη
φρη αξγφηεξα απφ κηα (1) θνξά ηνλ κήλα, εθφζνλ ηα ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ ζα βξίζθνληαη
ζε ζπλζήθεο θαηάςπμεο. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιχπηεη ηελ
Τγεηνλνκηθή Μνλάδα αθφκε θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο.
2. Αποθήκεςζη
Η πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΔΑΑΜ απνβιήησλ θαη ησλ ΜΔΑ πξέπεη λα
γίλεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ςπθηηθφ ζάιακν, επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζε
ζπλζήθεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αιινίσζε ησλ απνβιήησλ.Oθαζαξηζκφο θαη ε
απνιχκαλζε βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη, λα απνιπκαίλεη κε δηθά
ηνπ κέζα θαη πιηθά ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, κεηά ην πέξαο
θάζε απνθνκηδήο θαη λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ απνιχκαλζεο.
3)ςζκεςαζία

Απφ ηνλ αλάδνρν ζα δηαηίζεληαη (δσξεάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο) ηα
πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR ραξηνθπηία ηχπνπ Hospital Boxes πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ ΔΑΤΜ. Σα ραξηνθπηία ζα έρνπλ ρσξεηηθφηεηαο 40 θαη 60 lit θαη
ρξψκα θίηξηλν θαη θφθθηλν αλάινγα ηε κέζνδν επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΤΜ.
Οη ζπζθεπαζίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο
Μνιπζκαηηθψλ(ΔΑΑΜ)ηα νπνία πξννξίδνληαη πξνο απνζηείξσζε ζα είλαη
ζχκθσλεο κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163 (Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθνο 1.2.4).
πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο:
 κηαο ρξήζεσο


αδηαθαλείο



θίηξηλνπ ρξψκαηνο



αλζεθηηθέο θαηά ηελ κεηαθνξά,



λα έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνινθαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ
κνιπζκαηηθνχ, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία απηά θαηαηάζζνληαη



λα αλαγξάθνπλ ηελ
επηθηλδπλφηεηάηνπο



λα ραξαθηεξίδνληαη
Μνιπζκαηηθά(ΔΑΑΜ)»



λα είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο θαηπιηθνχ



λα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ



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



ν 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 χθνιν άλνηγκά ηνπ κεηά ην θιείζηκφ ηνπ.

θιάζε
κε

θαη

ηνλ

φξν

ηνλ

αξηζκφ

«Δπηθίλδπλα

UN

σο

πξνο

Απφβιεηα

ηελ

Ακηγψο

Οη ζπζθεπαζίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ(ΜΔΑ)ηα
νπνία πξννξίδνληαη πξνο απνηέθξσζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
νηθ.146163 (Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθνο 1.2.3). πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα έρνπλ ηηο
εμήοπξνδηαγξαθέο:
 κηαο ρξήζεσο


θφθθηλνπ ρξψκαηνο



λα είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο θαη πιηθνχ, κε παξακνξθνχκελεο γηα αζθαιή
κεηαθνξά



θαηάιιεινπ βάξνπο θαη φγθνπ γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπο



λα είλαη ηέηνηνπ πιηθνχ ψζηε
λακελπαξάγνληαηεπηθίλδπλα αέξηα



λα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ



Ο πεξηέθηεο πξέπεη λα ζηνηβάδεηαη εχθνια, λα θέξεη ιαβέο ηθαλέο
γηαλαθξαηήζνπλ ην βάξνο ηνπ φηαλ κεηαθέξεηαη



ν πεξηέθηεο πξέπεη λα θιείλεη κε ξφπν πνπ δελ ζα επηηξέπεη ην εχθνιν
άλνηγκά ηνπ κεηά ην θιείζηκφ ηνπ



ηα hospital boxes πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κεηαθνξάλα
είλαη θαηάιιειεο θαηά UN

θαηά

ηελ

απνηέθξσζή

ηνπο



λα έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ
κνιπζκαηηθνχ ή/θαη επηθίλδπλνπ, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία
απηά θαηαηάζζνληαη



λα αλαγξάθνπλ ηελ θιάζε θαη ηνλ αξηζκφ UN σο πξνο ηελ
επηθηλδπλφηεηαηνπο, θαη ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα»(ΔΑΑΜ,ΜΔΑ,ΑΔΑ)



λα θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα απφ αλεμίηειν κειάληθαη λα αλα
γξάθνπλ :εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο (π.ρ.
ζάιακνο/ηκήκα/εξγαζηήξην), πνζφηεηα απνβιήησλ, θαηεγνξία απνβιήησλ.

Σνλίδεηαη φηη νη ζπζθεπαζίεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ πξέπεη λα είλαη
κίαο ρξήζεο θαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά UN θαη λα έρνπλ ηηο εμήο ζεκάλζεηο ζηελ
επηθάλεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 47368/2522/2004 ΦΔΚ 1303/η.Β/25-8-2004,
παξάγξαθνο 6.3.1.2 :
ί) πn φπσο ην ζήκα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο.
ίί) 4 γηα ην είδνο ζπζθεπαζίαο (θνπηί) θαη έλαο θσδηθφο γηα ην πιηθφ.
ίίί) Τ + αξηζκφο πνπ ππνδεηθλχεη ην κέγηζην κηθηφ βάξνο πνπ κπνξεί απηφο ν θάδνο
λα δπγίδεη πιήξεο απνξξηκκάησλ. Σερληθά απνδεθηά είλαη ηα ραξηνθπηία ησλ 60
ιίηξσλ κε Τ > 12 θαη ηα ραξηνθπηία ησλ 40 ιίηξσλ κε Τ > 8
ίv) S γηα SOLID δειαδή ζηεξεά απνξξίκκαηα.
λ) Σα δχν ηειεπηαία ςεθία ηεο ρξνληάο θαηαζθεπήο.
vί)Σν ζχκβνιν ηνπ θξάηνπο πνπ εγθξίλεη ηνλ θάδν απηφ
vίί) Ο αξηζκφο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο.
vίίί) Σν φλνκα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.
Οη θσδηθνί λ, vί, vίί θαη vίίί κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην έηνο
θαηαζθεπήο, ηε πηζηνπνηνχζα ρψξα, ην αληίζηνηρν Ιλζηηηνχην αιιά θαη ηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία.
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ θάδσλ παξά κφλν γηα εληφο ησλ
ΤΜ κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 1.1.2.1). χκθσλα κε ην
Παξάξηεκα II, παξάγξαθν 6.4.1, δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ
έλα θάδν ζε άιιν ιφγσ πςεινχ θηλδχλνπ κφιπλζεο.
4)ΜΔΣΑΦΟΡΑ
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη, κία (1) θνξά θάζε 30 εκέξεο (ή λσξίηεξα αλ ππάξμεη
πιεξφηεηα ηνπ ζαιάκνπ) λα ζπιιέγεη ηα απφβιεηα απφ ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν
απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε πξνθαζνξηζκέλεο ψξεο, ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηηο εθάζηνηε
αλάγθεο . Η ηηκνιφγεζε ζα γίλεηαη κεηά ην πέξαο ηνπ θάζε δξνκνινγίνπ. Σα έμνδα
δχγηζεο ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
ε κάθε αποκομιδή θα παπαλαμβάνονηαι όλα ηα απόβληηα ηος
ψςκηικού θαλάμος .Ο θάλαμορ θα εκκενώνεηαι .
Ο αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν δηαρείξηζεο ηαηξηθψλ απνβιήησλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ Δληχπσλ Αλαγλψξηζεο ηνπο
ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 146163/2012.
Η εκέξα άθημεο ηνπ κεηαθνξέα γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ ζα καο γίλεηαη γλσζηή
ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ. Η φιε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο δχγηζεο θφξησζεο ζα δηεμάγεηαη
κφλν ην πξσί θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Η Τγεηνλνκηθή Μνλάδα ζα παξαδίδεη ζηνλ αλάδνρν ηα ΔΑΤΜ θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα
ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ θαη ηνλ θψδηθα ADR. Σα ΔΑΤΜ ζα θνξηψλνληαη ζην θνξηεγφ ςπγείν
απφ ηνπο εηδηθνχο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο απφ πξνζσπηθφ ηνπ
Αλαδφρνπ.
Η δχγηζε ησλ απνβιήησλ δελ ζα παξαβιέπεηαη πνηέ .Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη απαξαίηεηα
ή λα εθνδηαζηεί θαη λα δηαζέηεη εηδηθή δπγαξηά αθξηβείαο ηελ νπνία ζα πξνζθνκίδεη ζε θάζε
επίζθεςε γηα λα δπγίδνληαη ζε θάζε παξαιαβή νη πεξηέθηεο ή λα δπγίδεηαη ην κηθηφ βάξνο πξηλ

θαη κεηά ηελ παξαιαβή ζηηο ππεξεζίεο δχγηζεο ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ ηεο Υίνπ
(γεθπξνπιάζηηγγα) . Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζα επηδέρνληαη ακθηζβεηήζεηο νη πνζφηεηεο
ησλ απνβιήησλ πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη θάζε θνξά αιιά θαη ζπλνιηθά θαη ζα εμαζθαιίδεηαη
αδηακθηζβήηεηα ε εγθπξφηεηα ησλ κεηξήζεσλ.
Η δπγαξηά ζα πξέπεη λα είλαη θηλεηή θαη λα κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζην ρψξν φπνπ ζα
γίλεηαη ε παξαιαβή - παξάδνζε ησλ απνβιήησλ .Απνθιείζεηο ζηα 2 δπγίζκαηα (ζηελ Τ.Μ θαη
ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο) κεγαιχηεξα ηνπ 5% δχλαηαη λα ακθηζβεηεζνχλ απφ ην
Ννζνθνκείν.
Ο αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ απφ ηελ Τγεηνλνκηθή
Μνλάδα ζα δηεμάγεη έιεγρν κε θαηάιιειε ζπζθεπή αλίρλεπζεο γηα ξαδηελεξγά πιηθά. Θα
ειέγρεηαη ην θάζε θηβψηην ρσξηζηά .ε πεξίπησζε πνπ βξεζεί ραξηνθηβψηην κε ξαδηελεξγφ
πιηθφ πνπ δελ είλαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ (ξαδηελέξγεηα θηβσηίνπ > 3 Υ
ξαδηελέξγεηα πεξηβάιινληνο) ην θηβψηην δελ παξαιακβάλεηαη θαη παξακέλεη ζηελ Τγεηνλνκηθή
κνλάδα.
Οη εμνπζηνδνηεκέλνη κεηαθνξείο ππνρξενχληαη λα παξαδίδνπλ ηα ΔΑΤΜ, αλάινγα κε ηελ
επεμεξγαζία πνπ απηά ζα ππνβιεζνχλ, ζηελ θαηάιιειε θαη πξνζπκθσλεκέλε εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ.
Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηηο, κεηά ηελ απνκάθξπλζε απφ απηφ,
ηπρφλ αλεπάξθεηεο θαη παξαιείςεηο ηνπ θνξέα κεηαθνξάο.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπκπεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο ζπιινγήο – κεηαθνξάο
,ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ δεπηεξνγελψλ ζπζθεπαζηψλ, θαη ηελ
θαηακέηξεζε κε δπγαξηά ησλ πνζνηήησλ πνπ παξαιακβάλνληαη .Να δνζεί ηηκή γηα
ηελ εθηέιεζε ελφο δξνκνινγίνπ πξνο ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο (γηα ηε ζχγθξηζε ησλ
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ζα ππνινγηζηνχλ ζπλνιηθά 12 δξνκνιφγηα αλά έηνο).
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Δπεξεπγαζία ηων ΔΑΤΜ ( Δπικίνδςνων Αποβλήηων Τγειονομικήρ Μονάδαρ ) .
Η φιε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζα
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 146163/2012 θαη ηα
παξαξηήκαηα ηεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ αλαδφρνπ
ν νπνίνο αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ΔΑΑΜ ην Ννζνθνκείν έρεη επηιέμεη ηε κέζνδν
επεμεξγαζίαο ηεο απνζηείξσζεο ,ελψ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ΜΔΑ θαη ησλ ΑΔΑ
επηβάιιεηαη ε επεμεξγαζία κε ηελ κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο.
1: Δπεμεξγαζία ησλ επηθίλδπλσλ Απνβιήησλ
Η επεμεξγαζία ησλ ΔΑΤΜ λα γίλεηαη απφ θαηάιιειε κνλάδα απνηέθξσζεο ή
απνζηείξσζεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα I, θεθ. 4 ηεο ΚYA νηθ.146163.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνηέθξσζεο ησλ
επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα I, θεθ. 4.2,
παξάγξαθν 4.2.1 ηεο ΚYA νηθ.146163, ελψ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνζηείξσζεο ησλ ΔΑΑΜ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα
I, θεθ. 4.3, παξάγξαθν 4.3.1 ηεο ΚYA νηθ.146163.

1.1. Αποζηείπωζη ηων ΔΑΑΜ
1. Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο
θαηαιιειφηεηαο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΤΑ νηθ.
146163) απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο (π.ρ. έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ
φξσλ) θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη (νη
αξκνδηφηεηεο απηέο αλήθαλ ζηελ Ννκαξρία θαη πεξηήιζαλ ζηελ Πεξηθέξεηα). Σν
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ιεηηνπξγεί ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο λα είλαη
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν θαη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη
πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγεί ην ειιεληθφ θξάηνο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο.
2. Οη δηαδηθαζίεο απνζηείξσζεο λα αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ηνπ
ΔΛΟΣ αξ. 12740/00.
3. Ο αλάδνρνο λα ηεκαρίδεη ηα απφβιεηα ζηνλ ίδην ρψξν πνπ γίλεηαη ε απνζηείξσζε
(δειαδή ζε θιεηζηφ ζχζηεκα απνζηείξσζεο) ψζηε λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα.
4. Η θαηεξγαζία ησλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη
πίεζεο θαη γηα ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο κεζφδνπ. Διάρηζην απνδεθηφ επίπεδν απνζηείξσζεο STAATΣ ΙΙΙ φπσο ξεηά
απαηηείηαη απφ ηελ ΚΤΑ νηθ. 146163/8-5-2012 (παξάξηεκα 1 – εδ. 4.3.1).
5. Σα φπνηα εθπεκπφκελα αέξηα θαη παξαγφκελα πγξά, αλ πξνθχπηνπλ, θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο απνζηείξσζεο, λα απνκαθξχλνληαη ή λα ππνβάιινληαη ζε θαηάιιειε
επεμεξγαζία, ψζηε λα θαζίζηαληαη αθίλδπλα γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
6. Να πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο
απνζηείξσζεο πνπ εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO:11138.
7. Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ
φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ (π.ρ. ζεξκφκεηξα, καλφκεηξα θ.α.), γηα ηελ ζπλερή θαηαγξαθή
ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πίεζεο, ηνπ ρξφλνπ θαη γεληθά ησλ παξακέηξσλ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο απνζηείξσζεο.
8.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 ΔΝ 1276-98.
9. Οη δηαδηθαζίεο απνζηείξσζεο λα αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν
ΔΛΟΣ ΔΝ 12347-97 (θαηεγνξηνπνίεζε, ηθαλφηεηα θαζαξηζκνχ, ηθαλφηεηα
απνζηείξσζεο, ζηεγαλφηεηα δηαξξνψλ).
10. Σα απνζηεηξσκέλα απφβιεηα λα ηνπνζεηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ
αλαδφρνπ, ζε αλζεθηηθνχο ππνδνρείο θίηξηλνπ ρξψκαηνο, πνπ πξνκεζεχεηαη ν ίδηνο,
ζηνπο νπνίνπο αλαγξάθεηαη ν ηίηινο «Αποζηειρωμένα ΕΑΑΜ», ε νλνκαζία ηνπ
θνξέα απνζηείξσζεο, ε νλνκαζία ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο θαη ε εκεξνκελία
απνζηείξσζεο.
11. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη γηα ηε ζπιινγή-κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ, πνπ έρνπλ ππνζηεί
απνζηείξσζε, άδεηα απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, εθφζνλ ε
κεηαθνξά γίλεηαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά γίλεηαη ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κηα Πεξηθέξεηεο, ε άδεηα ρνξεγείηαη απφ ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
12. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεηαθνξηθή
εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ηφηε
απαηηείηαη λα θαηαηεζεί γλήζην αληίγξαθν ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη (σο απαξάβαηνο φξνο) κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα
παξαθάησ λνκίκσο ζεσξεκέλα γηα ην γλήζην ηνπ αληηγξάθνπ:
 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο.


Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κνλάδαο απνζηείξσζεο ζχκθσλα κε ηελ
KYA νηθ.146163.



Αζθάιεηα αζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επζχλεο (γηα θάιπςε δεκηψλ πξνο
ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ) γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνζηείξσζεο.



Να θαηαηεζεί Τπεχζπλε δήισζε πνπ ξεηά λα δειψλεη φηη ε κνλάδα
επεμεξγαζίαο είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ
146163.



Σερληθά θπιιάδηα, πηζηνπνηεηηθφ ISO (γηα ηελ θαηαζθεπή, εκπνξία θαη
ζπληήξεζε) ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ θαη πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηείξσζεο,
πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα 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.



Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα ή
αλά ηνλ θφζκν φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεραλήκαηα απνζηείξσζεο ηνπ ίδηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ.



Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν εμνπιηζκφο απνζηείξσζεο
απνβιήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο
θαη ζα πξνθχπηεη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε αμηνπηζηία ηνπ. Η
αμηνπηζηία ηνπ θχξηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ απνδεηθλχεηαη κε ππνβνιή πειαηνινγίνπ ηνπ
θαηαζθεπαζηή φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη νη πειάηεο πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί
θαη ιεηηνπξγήζεη παξφκνην εμνπιηζκφ κε απηφλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.



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
STAATT III. (Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθνο 4.3.1 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163).



Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο ησλ
πξνεγνπκέλσλ εηψλ, 2013 θαη 2014. Λίζηα ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ηηο
νπνίεο έρεη ζπλεξγαζηεί ε κνλάδα απνζηείξσζεο κε ζηφρν λα εμαθξηβσζεί ε
εκπεηξία ηεο ζηνλ ρψξν.



Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ΔΑΑΜ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνί ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ 12740/00
θαη 12347-97 (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.3.1 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163).



Η κνλάδα απνζηείξσζεο ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ηα ΔΑΑΜ πξέπεη λα είλαη
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2008 θαη θαηά ISO 14001 γηα ηελ
απνζηείξσζε ησλ ΔΑΑΜ θαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ απνζηεηξσκέλσλ πξνο
ηνλ εθάζηνηε ΥΤΣΑ.



Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ φηη δέρεηαη πξνο
επεμεξγαζία ηα ΔΑΑΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ ζπκβεβιεκέλε
εηαηξεία κεηαθνξάο.



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 ΔΑΤΜ ζα γίλεηαη βάζεη ηεο ΚΤΑ νηθ.146163.



Βεβαίσζε ηειηθνχ απνδέθηε ηνπ νηθείνπ ΥΤΣΑ φηη απνδέρεηαη ηα
απνζηεηξσκέλα απφβιεηα πξνο δηάζεζε ή άδεηα απφξξηςεο απνβιήησλ
ζηνλ νηθείν ΥΤΣΑ.



Άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο ην
νηθείν ΥΤΣΑ ησλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηελ δηαδηθαζία ηεο
απνζηείξσζεο ή ζχκβαζε κε αδεηνδνηεκέλε εηαηξία πνπ ζα εθηειέζεη ην έξγν
απηφ.



Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ειέγρεη ηελ
απνζηεηξσηηθή δηαδηθαζία κε ηελ ρξήζε βηνινγηθψλ δεηθηψλ ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηα πξφηππα
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 11138. Να ππνβιεζεί έγγξαθν ζην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη φηη
νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν είλαη ζχκθσλνη κε ηα
πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 11138 (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.3.1. ηεο ΚΤΑ
νηθ.146163).



χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163, Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.5, ηα
εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ ζηειερσζεί
κε ην θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθή ιίζηα
πξνζσπηθνχ θαη ζπκβνχισλ ηεο εηαηξίαο πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ε εηαηξία
δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο εηδηθφηεηεο. Να θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα
εθπαίδεπζεο ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απνζηείξσζεο
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ απνζηεηξσηηθνχ εμνπιηζκνχ φπνπ ζα δειψλεηαη
θαη ζα πηζηνπνηείηαη φηη νη ρεηξηζηέο ησλ απνζηεηξσηψλ έρνπλ εθπαηδεπηεί
θαηαιιήισο θαη είλαη ηθαλνί λα ρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη επαξθψο ηνπο
απνζηεηξσηέο.



Όια ηα αλωηέξω ζηνηχεία πξνο απόδεημε εθπιήξωζεο ηωλ όξωλ
απνδνχήο ηωλ δηαγωληδνκέλωλ (απαξάβαηνη όξνη), πξέπεη λα
πεξηιεθζνύλ ζην θάθειν ηεχληθήο πξνζθνξάο.

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ:
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνζηείξσζεο ησλ ΔΑΑΜ πξέπεη λα πιεξνχληαη
νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
1.Η εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ ζα ζηειερψλεηαη κε ην αλαγθαίν θαη
εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ, δηνηθεηηθφ, ηερληθφ, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ψζηε λα
ιεηηνπξγεί κε ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. ηηο
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία.
2. Να πξνεγείηαη ηεκαρηζκφο ησλ απνβιήησλ πξηλ ηελ απνζηείξσζε ζηνλ ίδην ρψξν
φπνπ ζα γίλεη απηή, ψζηε απηά λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνζηείξσζεο, αιιά θαη ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο.
3. Η θαηεξγαζία ησλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη
πίεζεο θαη γηα ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο κεζφδνπ (ηειηθφ κηθξνβηαθφ θνξηίν παξεκθεξέο κε απηφ ησλ νηθηαθψλ
απνβιήησλ).
4. Σα φπνηα εθπεκπφκελα αέξηα θαη παξαγφκελα πγξά, αλ πξνθχπηνπλ, θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο απνζηείξσζεο, λα απνκαθξχλνληαη ή λα ππνβάιινληαη ζε θαηάιιειε
επεμεξγαζία, ψζηε λα θαζίζηαληαη αθίλδπλα γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
5. Να πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ (ρεκηθψλ θαη
βηνινγηθψλ) ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη (πξφηππα
ΔΛΟΣ ) γηα θάζε θνξηίν (πνζφηεηα) πνπ ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία απηή. 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

6. Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ
φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ (π.ρ. ζεξκφκεηξα, καλφκεηξα θ.α.), γηα ηελ ζπλερή θαηαγξαθή
ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πίεζεο, ηνπ ρξφλνπ θαη γεληθά ησλ παξακέηξσλ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο απνζηείξσζεο.
7.Οη ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο απνζηείξσζεο λα δηαζέηνπλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα
απηή ηε ρξήζε νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη εληφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θηηξηαθνχ
ρψξνπ.
8.Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη
ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζα αλαθέξεη ζεξκνθξαζία, πίεζε,
ηχπν ζπζθεπαζίαο, ρξφλνο παξακνλήο ζηε ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο, απνδεθηή
πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία, κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί αλά θχθιν
εξγαζίαο λα δερηεί ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο.
9. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη
έιεγρν θαη εκεξήζηα θαηαγξαθή ζε θάζε θχθιν εξγαζίαο ηνπ είδνπο θαη ηεο
πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ πξνο επεμεξγαζία, ησλ δηαγξακκάησλ ζεξκνθξαζίαο,
ηεο πίεζεο θαη ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο ζηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία επεμεξγαζίαο.
10. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεί εηήζην έιεγρν ησλ ζεξκνκέηξσλ, καλνκέηξσλ θαη ινηπνχ
θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ.
11. Ο αλάδνρνο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο γηα ηελ
απνζηνιή ησλ ζπλνδεπηηθψλ εληχπσλ επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΑΜ ηεο Τ.Μ. θαη ηα
ζρεηηθά έληππα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
12. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ηαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα επαιεζεχνληαη ζην ρψξν ηεο
απνζηείξσζεο, κε ηε ρξήζε βηνινγηθψλ δεηθηψλ, πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
πξνηχπσλ ΔΛΟΣ. Οη βηνινγηθνί δείθηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλαο γηα θάζε 200 ιίηξα
σθέιηκνπ φγθνπ ηνπ ζαιάκνπ απνζηείξσζεο, κε ειάρηζην αξηζκφ ηξηψλ βηνινγηθψλ
δεηθηψλ. 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 δηελεξγνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
ηερληθνχ ππεπζχλνπ θαη ζα πξέπεη λα ζηέιλνληαη ζηελ ΤΜ αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα αληίγξαθα ησλ θαηαγξαθψλ φισλ ησλ κεηξήζεσλ ησλ θνξηίσλ πνπ
παξέιαβαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ απφ ηελ ΤΜ ηεο Υίνπ.
13. ηε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
ησλ πξνο απνζηείξσζε απνβιήησλ κέρξη ηξείο (3) εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία ≤5νC ζε
θαηάιιεια ςπγεία, είηε ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, είηε ιφγσ βιάβεο ηεο κνλάδαο
απνζηείξσζεο είηε ιφγσ αλαγθαίσλ έξγσλ ζπληήξεζεο.
14. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεηαθνξηθή
εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ηφηε
απαηηείηαη λα θαηαηεζεί γλήζην αληίγξαθν ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο.
Γηαρείξηζε Απνβιήησλ κεηά ηελ Απνζηείξσζε:
Σα ΔΑΑΜ ηα νπνία ζα έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξνχζαο ζα είλαη απφβιεηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά θαη ζα
δηαηίζεληαη ζε ΥΤΣΑ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ.
Σα επεμεξγαζκέλα (απνζηεηξσκέλα) ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ ζα
ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθνχο ππνδνρείο θίηξηλνπ ρξψκαηνο πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ
αλάδνρν γηα ηελ επεμεξγαζία. Δμσηεξηθά ησλ ππνδνρέσλ απηψλ, εκθαλψο θαη κε
αλεμίηεια γξάκκαηα ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ», θαζψο θαη ε
νλνκαζία ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ επεμεξγαζίαο,ε νλνκαζία ηεο ΤΜ ηεο
Υίνπ θαη ε εκεξνκελία επεμεξγαζίαο. Ο θνξέαο επεμεξγαζίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ
επίηεπμε κηθξνβηαθήο κείσζεο ζηα ΔΑΑΜ.
Σα «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ», νδεγνχληαη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε κε εηδηθφ γηα ην
ζθνπφ απηφ φρεκα θαη μερσξηζηά απφ ηα νηθηαθά απφβιεηα.

ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά γίλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα Πεξηθέξεηεο, ε άδεηα
ρνξεγείηαη κε Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
1.2 Αποηέθπωζη ηων ΜΔΑ
ΓΔΝΙΚΑ
Η φιε δηαρείξηζε ησλ πξνο απνηέθξσζε ΜΔΑ θαη ΑΔΑ θαη ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ
146163/2012 θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε
δηαρείξηζε απνβιήησλ ΤΜ , φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα
Η κνλάδα απνηέθξσζεο πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν 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,
κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί αλά θχθιν εξγαζίαο λα δερηεί ν ζπγθεθξηκέλνο θαηά
πεξίπησζε εμνπιηζκφο. (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.2.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163).
Να πξαγκαηνπνηεί έιεγρν θαη ζπλερή θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ
απαεξίσλ ζην ζάιακν θαχζεο θαη κεηάθαπζεο ηνπ απνηεθξσηήξα (Παξάξηεκα
Ι, παξάγξαθνο 4.2.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163)
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη (σο απαξάβαηνο φξνο) κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα
παξαθάησ λνκίκσο ζεσξεκέλα γηα ην γλήζην ηνπ αληηγξάθνπ:
 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο


Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο



Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνηέθξσζεο



Να θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθή έθζεζεο ησλ
πξνεγνπκέλσλ εηψλ, 2013 θαη 2014, θαζψο επίζεο θαη ιίζηα ησλ
πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη.



Η κνλάδα απνηέθξσζεο ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ηα επηθίλδπλα ηαηξηθά
απφβιεηα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2008 θαη ISO 14001
γηα ηελ απνηέθξσζε απηψλ.



Γήισζε ηνπ θνξέα επεμεξγαζίαο ΜΔΑ θαη ΑΔΑ γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ
ππνιεηκκάησλ θαχζεο.



Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απνδνρήο θαη ζχκβαζε απνηέθξσζεο ηνπ
ζπκκεηέρνληα κε ηνλ ΔΓΝΑ.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Δπεξεπγαζία ηων ΔΑΤΜ ( Δπικίνδςνων Αποβλήηων Τγειονομικήρ Μονάδαρ ) .
Η φιε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζα
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 146163/2012 θαη ηα
παξαξηήκαηα ηεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ αλαδφρνπ
ν νπνίνο αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ΔΑΑΜ ην Ννζνθνκείν έρεη επηιέμεη ηε κέζνδν
επεμεξγαζίαο ηεο απνζηείξσζεο ,ελψ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ΜΔΑ θαη ησλ ΑΔΑ
επηβάιιεηαη ε επεμεξγαζία κε ηελ κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο.
1: Δπεμεξγαζία ησλ επηθίλδπλσλ Απνβιήησλ
Η επεμεξγαζία ησλ ΔΑΤΜ λα γίλεηαη απφ θαηάιιειε κνλάδα απνηέθξσζεο ή
απνζηείξσζεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα I, θεθ. 4 ηεο ΚYA νηθ.146163.

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνηέθξσζεο ησλ
επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα I, θεθ. 4.2,
παξάγξαθν 4.2.1 ηεο ΚYA νηθ.146163, ελψ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνζηείξσζεο ησλ ΔΑΑΜ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα
I, θεθ. 4.3, παξάγξαθν 4.3.1 ηεο ΚYA νηθ.146163.
1.2. Αποζηείπωζη ηων ΔΑΑΜ
1. Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο
θαηαιιειφηεηαο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΤΑ νηθ.
146163) απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο (π.ρ. έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ
φξσλ) θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη (νη
αξκνδηφηεηεο απηέο αλήθαλ ζηελ Ννκαξρία θαη πεξηήιζαλ ζηελ Πεξηθέξεηα). Σν
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ιεηηνπξγεί ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο λα είλαη
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν θαη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη
πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγεί ην ειιεληθφ θξάηνο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο.
2. Οη δηαδηθαζίεο απνζηείξσζεο λα αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ηνπ
ΔΛΟΣ αξ. 12740/00.
3. Ο αλάδνρνο λα ηεκαρίδεη ηα απφβιεηα ζηνλ ίδην ρψξν πνπ γίλεηαη ε απνζηείξσζε
(δειαδή ζε θιεηζηφ ζχζηεκα απνζηείξσζεο) ψζηε λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα.
4. Η θαηεξγαζία ησλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη
πίεζεο θαη γηα ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο κεζφδνπ. Διάρηζην απνδεθηφ επίπεδν απνζηείξσζεο STAATΣ ΙΙΙ φπσο ξεηά
απαηηείηαη απφ ηελ ΚΤΑ νηθ. 146163/8-5-2012 (παξάξηεκα 1 – εδ. 4.3.1).
5. Σα φπνηα εθπεκπφκελα αέξηα θαη παξαγφκελα πγξά, αλ πξνθχπηνπλ, θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο απνζηείξσζεο, λα απνκαθξχλνληαη ή λα ππνβάιινληαη ζε θαηάιιειε
επεμεξγαζία, ψζηε λα θαζίζηαληαη αθίλδπλα γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
6. Να πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο
απνζηείξσζεο πνπ εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO:11138.
7. Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ
φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ (π.ρ. ζεξκφκεηξα, καλφκεηξα θ.α.), γηα ηελ ζπλερή θαηαγξαθή
ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πίεζεο, ηνπ ρξφλνπ θαη γεληθά ησλ παξακέηξσλ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο απνζηείξσζεο.
8.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 ΔΝ 1276-98.
9. Οη δηαδηθαζίεο απνζηείξσζεο λα αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν
ΔΛΟΣ ΔΝ 12347-97 (θαηεγνξηνπνίεζε, ηθαλφηεηα θαζαξηζκνχ, ηθαλφηεηα
απνζηείξσζεο, ζηεγαλφηεηα δηαξξνψλ).
10. Σα απνζηεηξσκέλα απφβιεηα λα ηνπνζεηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ
αλαδφρνπ, ζε αλζεθηηθνχο ππνδνρείο θίηξηλνπ ρξψκαηνο, πνπ πξνκεζεχεηαη ν ίδηνο,
ζηνπο νπνίνπο αλαγξάθεηαη ν ηίηινο «Αποζηειρωμένα ΕΑΑΜ», ε νλνκαζία ηνπ
θνξέα απνζηείξσζεο, ε νλνκαζία ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο θαη ε εκεξνκελία
απνζηείξσζεο.
11. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη γηα ηε ζπιινγή-κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ, πνπ έρνπλ ππνζηεί
απνζηείξσζε, άδεηα απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, εθφζνλ ε
κεηαθνξά γίλεηαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά γίλεηαη ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κηα Πεξηθέξεηεο, ε άδεηα ρνξεγείηαη απφ ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
12. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεηαθνξηθή
εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ηφηε
απαηηείηαη λα θαηαηεζεί γλήζην αληίγξαθν ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη (σο απαξάβαηνο φξνο) κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα
παξαθάησ λνκίκσο ζεσξεκέλα γηα ην γλήζην ηνπ αληηγξάθνπ:
 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο.



Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κνλάδαο απνζηείξσζεο ζχκθσλα κε ηελ
KYA νηθ.146163.



Αζθάιεηα αζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επζχλεο (γηα θάιπςε δεκηψλ πξνο
ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ) γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνζηείξσζεο.



Να θαηαηεζεί Τπεχζπλε δήισζε πνπ ξεηά λα δειψλεη φηη ε κνλάδα
επεμεξγαζίαο είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ
146163.



Σερληθά θπιιάδηα, πηζηνπνηεηηθφ ISO (γηα ηελ θαηαζθεπή, εκπνξία θαη
ζπληήξεζε) ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ θαη πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηείξσζεο,
πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα 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.



Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα ή
αλά ηνλ θφζκν φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεραλήκαηα απνζηείξσζεο ηνπ ίδηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ.



Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν εμνπιηζκφο απνζηείξσζεο
απνβιήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο
θαη ζα πξνθχπηεη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε αμηνπηζηία ηνπ. Η
αμηνπηζηία ηνπ θχξηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ απνδεηθλχεηαη κε ππνβνιή πειαηνινγίνπ ηνπ
θαηαζθεπαζηή φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη νη πειάηεο πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί
θαη ιεηηνπξγήζεη παξφκνην εμνπιηζκφ κε απηφλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.



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
STAATT III. (Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθνο 4.3.1 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163).



Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο ησλ
πξνεγνπκέλσλ εηψλ, 2013 θαη 2014. Λίζηα ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ηηο
νπνίεο έρεη ζπλεξγαζηεί ε κνλάδα απνζηείξσζεο κε ζηφρν λα εμαθξηβσζεί ε
εκπεηξία ηεο ζηνλ ρψξν.



Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ΔΑΑΜ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνί ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ 12740/00
θαη 12347-97 (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.3.1 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163).



Η κνλάδα απνζηείξσζεο ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ηα ΔΑΑΜ πξέπεη λα είλαη
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2008 θαη θαηά ISO 14001 γηα ηελ
απνζηείξσζε ησλ ΔΑΑΜ θαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ απνζηεηξσκέλσλ πξνο
ηνλ εθάζηνηε ΥΤΣΑ.



Βεβαίσζε απνδέθηε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ φηη δέρεηαη πξνο
επεμεξγαζία ηα ΔΑΑΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ ζπκβεβιεκέλε
εηαηξεία κεηαθνξάο.



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 ΔΑΤΜ ζα γίλεηαη βάζεη ηεο ΚΤΑ νηθ.146163.



Βεβαίσζε ηειηθνχ απνδέθηε ηνπ νηθείνπ ΥΤΣΑ φηη απνδέρεηαη ηα
απνζηεηξσκέλα απφβιεηα πξνο δηάζεζε ή άδεηα απφξξηςεο απνβιήησλ
ζηνλ νηθείν ΥΤΣΑ.



Άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο ην
νηθείν ΥΤΣΑ ησλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηελ δηαδηθαζία ηεο
απνζηείξσζεο ή ζχκβαζε κε αδεηνδνηεκέλε εηαηξία πνπ ζα εθηειέζεη ην έξγν
απηφ.



Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ειέγρεη ηελ
απνζηεηξσηηθή δηαδηθαζία κε ηελ ρξήζε βηνινγηθψλ δεηθηψλ ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηα πξφηππα
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 11138. Να ππνβιεζεί έγγξαθν ζην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη φηη
νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν είλαη ζχκθσλνη κε ηα
πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 11138 (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.3.1. ηεο ΚΤΑ
νηθ.146163).



χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163, Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.5, ηα
εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ ζηειερσζεί
κε ην θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθή ιίζηα
πξνζσπηθνχ θαη ζπκβνχισλ ηεο εηαηξίαο πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ε εηαηξία
δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο εηδηθφηεηεο. Να θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα
εθπαίδεπζεο ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απνζηείξσζεο
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ απνζηεηξσηηθνχ εμνπιηζκνχ φπνπ ζα δειψλεηαη
θαη ζα πηζηνπνηείηαη φηη νη ρεηξηζηέο ησλ απνζηεηξσηψλ έρνπλ εθπαηδεπηεί
θαηαιιήισο θαη είλαη ηθαλνί λα ρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη επαξθψο ηνπο
απνζηεηξσηέο.



Όια ηα αλωηέξω ζηνηχεία πξνο απόδεημε εθπιήξωζεο ηωλ όξωλ
απνδνχήο ηωλ δηαγωληδνκέλωλ (απαξάβαηνη όξνη), πξέπεη λα
πεξηιεθζνύλ ζην θάθειν ηεχληθήο πξνζθνξάο.

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ:
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνζηείξσζεο ησλ ΔΑΑΜ πξέπεη λα πιεξνχληαη
νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
1.Η εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ ζα ζηειερψλεηαη κε ην αλαγθαίν θαη
εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ, δηνηθεηηθφ, ηερληθφ, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ψζηε λα
ιεηηνπξγεί κε ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. ηηο
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία.
2. Να πξνεγείηαη ηεκαρηζκφο ησλ απνβιήησλ πξηλ ηελ απνζηείξσζε ζηνλ ίδην ρψξν
φπνπ ζα γίλεη απηή, ψζηε απηά λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνζηείξσζεο, αιιά θαη ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο.
3. Η θαηεξγαζία ησλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη
πίεζεο θαη γηα ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο κεζφδνπ (ηειηθφ κηθξνβηαθφ θνξηίν παξεκθεξέο κε απηφ ησλ νηθηαθψλ
απνβιήησλ).
4. Σα φπνηα εθπεκπφκελα αέξηα θαη παξαγφκελα πγξά, αλ πξνθχπηνπλ, θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο απνζηείξσζεο, λα απνκαθξχλνληαη ή λα ππνβάιινληαη ζε θαηάιιειε
επεμεξγαζία, ψζηε λα θαζίζηαληαη αθίλδπλα γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
5. Να πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ (ρεκηθψλ θαη
βηνινγηθψλ) ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη (πξφηππα

ΔΛΟΣ ) γηα θάζε θνξηίν (πνζφηεηα) πνπ ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία απηή. 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
6. Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ
φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ (π.ρ. ζεξκφκεηξα, καλφκεηξα θ.α.), γηα ηελ ζπλερή θαηαγξαθή
ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πίεζεο, ηνπ ρξφλνπ θαη γεληθά ησλ παξακέηξσλ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο απνζηείξσζεο.
7.Οη ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο απνζηείξσζεο λα δηαζέηνπλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα
απηή ηε ρξήζε νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη εληφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θηηξηαθνχ
ρψξνπ.
8.Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη
ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζα αλαθέξεη ζεξκνθξαζία, πίεζε,
ηχπν ζπζθεπαζίαο, ρξφλνο παξακνλήο ζηε ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο, απνδεθηή
πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία, κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί αλά θχθιν
εξγαζίαο λα δερηεί ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο.
9. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη
έιεγρν θαη εκεξήζηα θαηαγξαθή ζε θάζε θχθιν εξγαζίαο ηνπ είδνπο θαη ηεο
πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ πξνο επεμεξγαζία, ησλ δηαγξακκάησλ ζεξκνθξαζίαο,
ηεο πίεζεο θαη ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο ζηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία επεμεξγαζίαο.
10. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεί εηήζην έιεγρν ησλ ζεξκνκέηξσλ, καλνκέηξσλ θαη ινηπνχ
θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ.
11. Ο αλάδνρνο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο γηα ηελ
απνζηνιή ησλ ζπλνδεπηηθψλ εληχπσλ επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΑΜ ηεο Τ.Μ. θαη ηα
ζρεηηθά έληππα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
12. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ηαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα επαιεζεχνληαη ζην ρψξν ηεο
απνζηείξσζεο, κε ηε ρξήζε βηνινγηθψλ δεηθηψλ, πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
πξνηχπσλ ΔΛΟΣ. Οη βηνινγηθνί δείθηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλαο γηα θάζε 200 ιίηξα
σθέιηκνπ φγθνπ ηνπ ζαιάκνπ απνζηείξσζεο, κε ειάρηζην αξηζκφ ηξηψλ βηνινγηθψλ
δεηθηψλ. 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 δηελεξγνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
ηερληθνχ ππεπζχλνπ θαη ζα πξέπεη λα ζηέιλνληαη ζηελ ΤΜ αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα αληίγξαθα ησλ θαηαγξαθψλ φισλ ησλ κεηξήζεσλ ησλ θνξηίσλ πνπ
παξέιαβαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ απφ ηελ ΤΜ ηεο Υίνπ.
13. ηε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
ησλ πξνο απνζηείξσζε απνβιήησλ κέρξη ηξείο (3) εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία ≤5νC ζε
θαηάιιεια ςπγεία, είηε ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, είηε ιφγσ βιάβεο ηεο κνλάδαο
απνζηείξσζεο είηε ιφγσ αλαγθαίσλ έξγσλ ζπληήξεζεο.
14. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεηαθνξηθή
εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ηφηε
απαηηείηαη λα θαηαηεζεί γλήζην αληίγξαθν ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο.
Γηαρείξηζε Απνβιήησλ κεηά ηελ Απνζηείξσζε:
Σα ΔΑΑΜ ηα νπνία ζα έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξνχζαο ζα είλαη απφβιεηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά θαη ζα
δηαηίζεληαη ζε ΥΤΣΑ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ.
Σα επεμεξγαζκέλα (απνζηεηξσκέλα) ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ ζα
ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθνχο ππνδνρείο θίηξηλνπ ρξψκαηνο πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ
αλάδνρν γηα ηελ επεμεξγαζία. Δμσηεξηθά ησλ ππνδνρέσλ απηψλ, εκθαλψο θαη κε
αλεμίηεια γξάκκαηα ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ», θαζψο θαη ε
νλνκαζία ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ επεμεξγαζίαο,ε νλνκαζία ηεο ΤΜ ηεο

Υίνπ θαη ε εκεξνκελία επεμεξγαζίαο. Ο θνξέαο επεμεξγαζίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ
επίηεπμε κηθξνβηαθήο κείσζεο ζηα ΔΑΑΜ.
Σα «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ», νδεγνχληαη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε κε εηδηθφ γηα ην
ζθνπφ απηφ φρεκα θαη μερσξηζηά απφ ηα νηθηαθά απφβιεηα.
ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά γίλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα Πεξηθέξεηεο, ε άδεηα
ρνξεγείηαη κε Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
1.2 Αποηέθπωζη ηων ΜΔΑ
ΓΔΝΙΚΑ
Η φιε δηαρείξηζε ησλ πξνο απνηέθξσζε ΜΔΑ θαη ΑΔΑ θαη ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ
146163/2012 θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε
δηαρείξηζε απνβιήησλ ΤΜ , φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα
Η κνλάδα απνηέθξσζεο πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν 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,
κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί αλά θχθιν εξγαζίαο λα δερηεί ν ζπγθεθξηκέλνο θαηά
πεξίπησζε εμνπιηζκφο. (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.2.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163).
Να πξαγκαηνπνηεί έιεγρν θαη ζπλερή θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ
απαεξίσλ ζην ζάιακν θαχζεο θαη κεηάθαπζεο ηνπ απνηεθξσηήξα (Παξάξηεκα
Ι, παξάγξαθνο 4.2.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163)
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη (σο απαξάβαηνο φξνο) κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα
παξαθάησ λνκίκσο ζεσξεκέλα γηα ην γλήζην ηνπ αληηγξάθνπ:
 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο


Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο



Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνηέθξσζεο



Να θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθή έθζεζεο ησλ
πξνεγνπκέλσλ εηψλ, 2013 θαη 2014, θαζψο επίζεο θαη ιίζηα ησλ
πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη.



Η κνλάδα απνηέθξσζεο ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ηα επηθίλδπλα ηαηξηθά
απφβιεηα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2008 θαη ISO 14001
γηα ηελ απνηέθξσζε απηψλ.



Γήισζε ηνπ θνξέα επεμεξγαζίαο ΜΔΑ θαη ΑΔΑ γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ
ππνιεηκκάησλ θαχζεο.



Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απνδνρήο θαη ζχκβαζε απνηέθξσζεο ηνπ
ζπκκεηέρνληα κε ηνλ ΔΓΝΑ.

Η Επιτροπή
Βαβούλη Μαρκέλλα
Φαυαλιού Άννα
Μπογιασκλή Μαρκέλλα

