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Θέμα : Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών  διαχείρισης
«Μολυσματικών Αποβλήτων»

8. CPV: 90524000-6 Υπηρεσίες Ιατρικών Αποβλήτων
9. CPV: 90524100-7 Υπηρεσίες Αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων
10. CPV: 90524400-0 Αποκομιδή , μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 946/21-01-2016

ΦΟΡΕΑΣ: Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Λαϊκό»
ΕΤΑΙΡΙΑ :Hydroclave Hellas AE

Ημερομηνία Αποστολής : 03-02-2016

   Προτεινόμενοι  όροι διακήρυξης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ( ΕΑΑΜ)

Η συνολική διαχείριση των Νοσοκομειακών αποβλήτων  θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα
με την Κυα οικ 146163.

Για όλα τα στάδια διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων ( συλλογή , μεταφορά ,
προσωρινή αποθήκευση , επεξεργασία  και τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ ) ο ανάδοχος
πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 κατ κατά ISO 14001.

Ιχνηλασιμότητα: Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των ιατρικών αποβλήτου,
εκτός Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να
διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια(  συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση,
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επεξεργασία και τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ). Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στο
υπεύθυνο διαχείρισης των Ιατρικών αποβλήτων της υγειονομικής μονάδας κωδικό
πρόσβασης στο λειτουργικό σύστημα του ηλεκτρονικού προγράμματος ιχνηλασιμότητας
του αναδόχου  έτσι ώστε να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα στάδια διαχείρισης
των αποβλήτων.  Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του
και να τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.
H λύση που προτείνει ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την δυνατότητα έκδοσης ανά
πάσα στιγμή συγκεκντρωτικών στατιστικών στοιχέιων για τα διάφορα στάδια από τη
συλλογή εώς τη επεξεργασία.

Συλλογή – Μεταφορά

 Η συλλογή και ο διαχωρισμός των αποβλήτων θα γίνεται από προσωπικό της
Υγειονομικής Μονάδας.    ( Παράρτημα 1 , Παράγραφος 1.1.2 της Κυα
οικ.146163).

 Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποία θα γίνεται η συλλογή και μεταφορά  των
Μολυσματικών αποβλήτων από την Υγειονομική μονάδα προς την μονάδα
επεξεργασίας

 Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με τούς υπευθύνους διαχείρισης ιατρικών
αποβλήτων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας για τη συμπλήρωση του
συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης για την συλλογή και μεταφορά επικινδύνων
αποβλήτων σύμφωνα με  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Γενικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές
Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», κεφ.6 , παράγραφος 6.2 της
Κυα οικ.146163.

 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο της διαχείρισης των νοσοκομειακών
αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου  δύο (2) πιστοποιημένα κατά ADR χαι ΑΤΡ
φορτηγά ψυγεία μεταφοράς ΕΑΥΜ
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 Τα φορτηγά ψυγεία θα είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονική ζυγαριά η οποία θα
είναι συνδεδεμένη on line με το σύστημα ιχνηλασιμότητας και καταγραφής της
μονάδας επεξεργασίας και του φορτηγού. Το σύστημα αυτό θα εξασφαλίζει την
έκδοση-εκτύπωση ετικετών barcode στο ση,είο παραλαβής οπού θα καταγράφεται
το σύνολο των κιλών ανά περιέκτη.

 Η Υγειονομική Μονάδα (Νοσοκομείο-Κέντρα Υγείας) θα παραδίδει στον ανάδοχο
τα απόβλητα κατάλληλα συσκευασμένα σύμφωνα με την ΚΥΑ και τον κώδικα ADR
και θα μεταφέρονται στο φορτηγό ψυγείο από τους ειδικούς ψυκτικούς θαλάμους
της Υγειονομικής Μονάδας από προσωπικό του Αναδόχου σύμφωνα με την ΚΥΑ
146163 παρ. 1 άρθρο 2.

 Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές
σύμφωνα με το παράρτημα 1 , παράγραφος 2.2.4 της Κυα οικ.146163

 Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων του
Νοσοκομείου από την μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων . Στην βεβαίωση αυτή
πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας , το είδος των αποβλήτων προς
επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων

0 ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά και
πιστοποιητικά νομίμως θεωρημένα για το γνήσιο του αντιγράφου.

 Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή- μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ‘

 Πιστοποιητικά ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται ικανότητα ψύξης των ψυκτικών
μηχανημάτων των φορτηγών ψυγείων.
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 Έγγραφα όπου θα αναγράφεται η συμμόρφωση του φορτηγού ψυγείου σύμφωνα
με τους κανόνες ADR για την σύννομη οδική μεταφορά επικινδύνων ιατρικών
αποβλήτων.

 Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ όπου σαφώς να αναφέρεται
η χρήση τους για μεταφορά ΕΑΥΜ. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της
σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) Οχημάτων
Μεταφοράς ΕΑΥΜ πιστοποιημένα κατά ADR.

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νόμιμου κατόχου της άδεια μεταφοράς ΕΑΥΜ,
στην οποία να δηλώνεται όχι θα παρέχει τουλάχιστον δύο (2) αδειοδοτημένα
οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ότι δέχεται να
εκτελέσει τo έργο σύμφωνα μα τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163 «Μέτρα
και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων » και ότι θα
διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την
εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163

 Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα
διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση
εργασίας των οδηγών με την εταιρία (αναγγελίας πρόσληψης ΟΑΕΔ, και ΑΠΔ ΙΚΑ
τελευταίου τριμήνου) .Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου
απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ ελάχιστον δύο οδηγών που φέρουν τα
ανωτέρω πιστοποιητικά.

 Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του νομίμου κατόχου της άδειας
μεταφοράς στο αντικείμενο της μεταφοράς των ΕΑΥΜ.

 Όλες σι διαδικασίες της συλλογής και μεταφοράς να τηρούν τα προβλεπόμενα
στην Αριθμ. οικ.146163 «Μέτρα  και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων »
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 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με
ασφαλιστική εταιρία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς
τρίτους και το περιβάλλον. Η ασφάλεια να καλύπτει όλα τα στάδια διαχείρισης των
αποβλήτων, από τη συλλογή μέχρι την επεξεργασία  τους και για το σύνολο της
περιοχής εντός της οποία δραστηριοποιείται η εταιρία.

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 2 φορτηγών που θα εκτελέσουν το έργο της
μεταφοράς των ιατρικών αποβλήτων.

Επεξεργασία των αποβλήτων

Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλληλη μονάδα αποτέφρωσης ή
αποστείρωσης σύμφωνα με το Παραρτημα 1 κεφ.4 της Κυα οικ.146163.
Οι τεχνικές    προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της αποτέφρωσης των
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων προβλέπονται στο παράρτημα 1 κεφ.4.2 παράγραφο
4.2.1 της Κυα οικ.146163 ενώ οι   τεχνικές  προδιαγραφές για την εφαρμογή της
μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ προβλέπονται στο παράρτημα 1 , κεφ.4.3
παράγραφο 4.3.1 της Κυα οικ.146163.

Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει ότι η μονάδα επεξεργασίας είναι
σύμφωνή με τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163

Αποστείρωση των ΕΑΑΜ και τελική διαθεση των αποστειρωμένων αποβλήτων.

Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω.
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 Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης.

 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποστείρωσης σύμφωνα με την νέα
KYA 146163 .

 Ασφάλεια αστικής  και περιβαλλοντικής ευθύνης ευθύνης για την εγκατάσταση
αποστείρωσης.

 Τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού
επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή εκτυπώσεις από
επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική
διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς
από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο
οίκος κατασκευής του προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των
πωλήσεων του στις αγορές (Ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.

 Να υποβληθεί υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής όπου θα αναφέρονται οι εγκαταστάσεις στην Ελλάδα
ή ανά τον κόσμο όπου λειτουργούν μηχανήματα με επιτυχία του ίδιου
κατασκευαστικού οίκου.

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ο εξοπλισμός  αποστείρωσης
αποβλήτων που θα χρησιμοποιεί  ο ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης
όπου θα προκύπτει η χώρα καταγωγής του εξοπλισμού και η αξιοπιστία του. Η
αξιοπιστία του κύριου τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την
επεξεργασία των ΕΙΑ αποδεικνύεται με υποβολή πελατολογίου τσυ κατασκευαστή
όπου θα περιλαμβάνονται οι πελάτες που έχουν προμηθευτεί και λειτουργήσει
παρόμοιο εξοπλισμό με αυτόν που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της
σύμβασης.

 Έγγραφη δήλωση ή επιστολή  του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού
οίκου των κλιβάνων αποστείρωσης οπού θα δηλώνει ότι οι αποστειρωτές που
λειτουργούν στην εν λόγο μονάδα είναι σύμφωνοι με το STAAT III. (Παραρτημα 1 ,
κεφ.4 , παράγραφος 4.3.1 της Κυα οικ.146163).
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 Θεωρημένο αντίγραφο της ετήσιας απολογιστική έκθεσης του προηγουμένου
έτους, 2014.

 Λίστα των υγειονομικών μονάδων με τις οποίες έχει συνεργαστεί η μονάδα
αποστείρωσης με στόχο να εξακριβωθεί η εμπειρία της στον χώρο.

 Για της μονάδες αποστείρωσης ΕΑΑΜ ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει
Έγγραφα που να αποδεικνύεται ότι πληρει τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740
(παράρτημα 1, παράγραφος 4.3.1 της Κυα οικ.146163 )

 Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) αποβλητα να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς
υποδοχείς κίτρινου χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με
ανεξίτηλα γράμματα να αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και
η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία  της  ΥΜ
και η ημερομηνία επεξεργασίας. Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», οδηγούνται στον
τελικό  αποδέκτη Χυτα με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα
οικιακά  απόβλητα. ( Παράρτημα 1 , κεφ 4 , παράγραφος 4.3.3 της Κυα
οικ.146163) .

 Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης
του τελικού προϊόντος ,ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον
πλησιέστερο ΧΥΤΑ  και ότι σε κάθε περίπτωση η μεταφορά και η τελική διάθεση
των επεξεργασμένων ΕΑΥΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ οικ.146163

 Βεβαίωση τελικού αποδέκτη του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα
απόβλητα προς διάθεση ή άδεια απόρριψης αποβλήτων στο οικείο ΧΥΤΑ.

 Άδεια συλλογής μεταφοράς των Αποστειρωμένων Ιατρικών αποβλήτων προς το
οικείο ΧΥΤΑ  , καθώς και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος συλλογής και
μεταφοράς των αποστειρωμένων αποβλήτων.

 Για της μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση από
την αρμόδια υπηρεσία του Χυτά , ότι τα τελικώς αποστειρωμένα απορρίμματα
διατίθενται στο οικεία ΧΥΤΑ σε κίτρινους περιέκτες όπου εμφανώς αναγράφεται  η
φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού
προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία  της  υγειονομικής μονάδας και η
ημερομηνία επεξεργασίας. ( Παράρτημα 1 , κεφ 4 , παράγραφος 4.3.3 της Κυα
οικ.146163)
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 Βεβαίωση του τελικού αποδέκτη αποστειρωμένων (ΧΥΤΑ ) ότι θα ελέγχει τον φορέα
επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με δειγματοληπτικό
έλεγχο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ που παραδίδονται για διάθεση σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην 146163 και 2033/33/ΕΚ.

 Για της μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να ελέγχει την αποστειρωτική
διαδικασία με την χρήση βιολογικών δεικτών της αποτελεσματικότητας της
διαδικασίας που εφαρμόζεται κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ (ΕΝ ISO 11138) Να
υποβληθεί έγγραφο στο οποίο να αποδεικνύεται ότι οι δείκτες που
χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
(ΕΝ ISO 11138  (Παράρτημα 1, παράγραφος 4.3.1. της Κυα οικ.146163)

 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163 άρθρο 4 παράγραφος 4.5 τα εργοστάσια
επεξεργασίας θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν στελεχωθεί με το κατάλληλο
εξειδικευμένο προσωπικό. Να κατατεθεί αναλυτική λίστα προσωπικού και
συμβούλων της εταιρίας που να αποδεικνύει ότι η εταιρία διαθέτει τις απαραίτητες
ειδικότητες. Να καταθέσει πιστοποιητικά η έγγραφα εκπαίδευσης των χειριστών
του μηχανολογικού εξοπλισμού αποστείρωσης από τον κατασκευαστή του
αποστειρωτικού εξοπλισμού  οπού θα δηλώνεται και θα πιστοποιείται ότι οι
χειριστές του αποστειρωτή/ων έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως και είναι ικανοί να
χειριστούν  αποτελεσματικά  και επαρκώς τους αποστειρωτές.

 Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό αποστειρωτικό
μηχανολογικό εξοπλισμό για την επεξεργασία  των  ΕΑΑΜ,  προκειμένου  να  μην
παρεμποδίζεται  η  απρόσκοπτη  λειτουργία  της διαχείρισης, σε περίπτωση
βλάβης του βασικού εξοπλισμού.  Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη
δήλωση που να  αναγράφει τον κυρίως και εφεδρικό εξοπλισμό.

 Ο φορέας παραλαβής των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ (XYTA) θα πρέπει να  ελέγχει
τον φορέα επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με
δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ που παραδίδονται για
διάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 2003/33/ΕΚ. Να
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κατατεθεί βεβαίωση από το οικείο Χυτά ότι έχει προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο
της αποστειρωτικής διαδικασίας  της μονάδας επεξεργασίας και να προσκομισθεί
συνημμένο  της βεβαίωσης τα αποτελέσματα του τελευταίου ελέγχου.

 Προς διασφάλιση της ποιότητας της διαχείρισης των αποβλήτων ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος στην πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα  να προσκομίζει στον υπεύθυνο
διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων  βεβαίωση αποστείρωσης όλων των
αποβλήτων της υγειονομική μονάδας που έχει επεξεργαστεί το συγκεκριμένο μήνα
καθώς και βεβαίωση από το οικεία Χυτα ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα
απορρίφτηκαν επιτυχώς .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ( ΜΕΑ και ΑΕΑ)

Η συνολική διαχείριση των Νοσοκομειακών αποβλήτων  θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα
με την Κυα οικ 146163.

Συλλογή – Μεταφορά

 Η συλλογή και ο διαχωρισμός των αποβλήτων θα γίνεται από προσωπικό της
Υγειονομικής Μονάδας.    ( Παράρτημα 1 , Παράγραφος 1.1.2 της Κυα
οικ.146163).

 Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποία θα γίνεται η συλλογή και μεταφορά  των
Μολυσματικών αποβλήτων από την Υγειονομική μονάδα προς την μονάδα
επεξεργασίας

 Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με τούς υπευθύνους διαχείρισης ιατρικών
αποβλήτων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας για τη συμπλήρωση του
συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης για την συλλογή και μεταφορά επικινδύνων
αποβλήτων σύμφωνα με  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Γενικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές
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Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», κεφ.6 , παράγραφος 6.2 της
Κυα οικ.146163.

 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο της διαχείρισης των νοσοκομειακών
αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου  δύο (2) πιστοποιημένα κατά ADR χαι ΑΤΡ
φορτηγά ψυγεία μεταφοράς ΕΑΥΜ

 Η Υγειονομική Μονάδα (Νοσοκομείο-Κέντρα Υγείας) θα παραδίδει στον ανάδοχο
τα απόβλητα κατάλληλα συσκευασμένα σύμφωνα με την ΚΥΑ και τον κώδικα ADR
και θα μεταφέρονται στο φορτηγό ψυγείο από τους ειδικούς ψυκτικούς θαλάμους
της Υγειονομικής Μονάδας από προσωπικό του Αναδόχου σύμφωνα με την ΚΥΑ
146163 παρ. 1 άρθρο 2.

 Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές
σύμφωνα με το παράρτημα 1 , παράγραφος 2.2.4 της Κυα οικ.146163

 Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων του
Νοσοκομείου από την μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων . Στην βεβαίωση αυτή
πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας , το είδος των αποβλήτων προς
επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων

0 ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά και
πιστοποιητικά νομίμως θεωρημένα για το γνήσιο του αντιγράφου.

 Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή- μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ‘

 Πιστοποιητικά ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται ικανότητα ψύξης των ψυκτικών
μηχανημάτων των φορτηγών ψυγείων.
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 Έγγραφα όπου θα αναγράφεται η συμμόρφωση του φορτηγού ψυγείου σύμφωνα
με τους κανόνες ADR για την σύννομη οδική μεταφορά επικινδύνων ιατρικών
αποβλήτων.

 Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ όπου σαφώς να αναφέρεται
η χρήση τους για μεταφορά ΕΑΥΜ. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της
σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) Οχημάτων
Μεταφοράς ΕΑΥΜ πιστοποιημένα κατά ADR.

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νόμιμου κατόχου της άδεια μεταφοράς ΕΑΥΜ,
στην οποία να δηλώνεται όχι θα παρέχει τουλάχιστον δύο (2) αδειοδοτημένα
οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ότι δέχεται να
εκτελέσει τo έργο σύμφωνα μα τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163 «Μέτρα
και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων » και ότι θα
διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την
εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163

 Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα
διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση
εργασίας των οδηγών με την εταιρία (αναγγελίας πρόσληψης ΟΑΕΔ, και ΑΠΔ ΙΚΑ
τελευταίου τριμήνου) .Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου
απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ ελάχιστον δύο οδηγών που φέρουν τα
ανωτέρω πιστοποιητικά.

 Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του νομίμου κατόχου της άδειας
μεταφοράς στο αντικείμενο της μεταφοράς των ΕΑΥΜ.
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 Όλες σι διαδικασίες της συλλογής και μεταφοράς να τηρούν τα προβλεπόμενα
στην Αριθμ. οικ.146163 «Μέτρα  και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων »

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με
ασφαλιστική εταιρία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς
τρίτους και το περιβάλλον. Η ασφάλεια να καλύπτει όλα τα στάδια διαχείρισης των
αποβλήτων, από τη συλλογή μέχρι την επεξεργασία  τους και για το σύνολο της
περιοχής εντός της οποία δραστηριοποιείται η εταιρία.

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 2 φορτηγών που θα εκτελέσουν το έργο της
μεταφοράς των ιατρικών αποβλήτων.

Συσκευασία

Η συσκευασία των αποβλήτων προς αποτέφρωση  θα γίνεται σύμφωνα με την Κυα
οικ.146163 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Γενικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές Διαχείρισης Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων» παράγραφος 1.2.3  «Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή
Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ)
Συγκεκριμένα :
Οι συσκευασίες για τη χωριστή  συλλογή ΕΑ (ΜΕΑ) τα οποία προορίζονται προς
αποτέφρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:
• μιας χρήσεως,
• κόκκινου χρώματος,
• να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για ασφαλή
μεταφορά,
• κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους,
• να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται
επικίνδυνα αέρια,
• να είναι φιλικές προς το περιβάλλον,
• Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να
κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται,
• ο περιέκτης πρέπει να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο
άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του,
• τα hospital boxes που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά, να
είναι κατάλληλες κατά UN,
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• να  έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του
μολυσματικού ή / και επικίνδυνου, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία
αυτά κατατάσσονται,
• να αναγράφουν τη κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητα
τους, και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ),
• να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να
αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ.
θάλαμος/τμήμα/ εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων,
προορισμό αποβλήτων.
Τονίζεται ότι οι συσκευασίες για την μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ που προορίζοντα για
αποτέφρωση  πρέπει να είναι μίας χρήσης και πιστοποιημένες κατά UN.  Δεν
επιτρέπεται η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων κάδων παρά μόνο για εντός των ΥΜ
μεταφορά και επεξεργασία (παράρτημα 1 άρθρο 1.1.2.1)  Σύμφωνα με το παράρτημα 2
άρθρο 6.4 παράγραφο 6.4.1 δεν επιτρέπεται η μεταφορά του περιεχομένου από ένα
κάδο σε άλλο λόγω υψηλού κινδύνου μόλυνσης.

Τα ΑΕΑ θα πρέπει να συσκευάζονται σε κατάλληλα μέσα συλλογής τους  ανάλογα με το
είδος τους (στερεά –υγρά) . Τα ΑΕΑ πρέπει να συσκευάζονται σε κατάλληλους περιέκτες
που διαχειρίζεται ο αποτεφρωτήρας .
Θα πρέπει να φέρουν προειδοποιητική σήμανση με το διεθνές σύμβολο του τοξικού
κινδύνου.
Κατά την αποτέφρωση τους θα πρέπει να μην παράγουν επικίνδυνα αέρια.

Αποτέφρωσης των ΜΕΑ και ΑΕΑ
- Άδεια λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης.
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρωντης μονάδας αποτέφρωσης.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποτέφρωσης.
-Η μονάδα αποτέφρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα  πρέπει να

είναι πιστοποιημένη  κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001  για την αποτέφρωση αυτών.
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