
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα υποκεφάλαια 1.1 έως 1.4 του Κεφαλαίου 1. ΓΕΝΙΚΑ, είναι αρμοδιότητα της Υγειονομικής Μονάδας 

και ουδεμία σχέση έχουν με τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος για να 

συμμετάσχει  στο  διαγωνισμό  και  θα έπρεπε αν  όχι  να  παραλειφθούν,  να αναφερθούν  εν  συντομία σε ένα 

κεφάλαιο  με τίτλο

• Συλλογή – Μεταφορά – Προσωρινή Αποθήκευση ΕΑΥΜ εντός ΥΜ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.146163/2012, οι  απαιτήσεις  και οι  όροι που διέπουν τη συλλογή-συσκευασία των 

ΕΑΑΜ προς αποστείρωση και των ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) προς αποτέφρωση είναι ακριβώς οι ίδιοι εκτός από  

τη χωριστή συλλογή τους σε διαφορετικές συσκευασίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρ. 1.2.4 και 1.2.3  

αντίστοιχα του Παραρτήματος Ι της εν λόγω ΚΥΑ. Επομένως, πολλά σημεία των τεχνικών προδιαγραφών είναι  

δυνατό να συμπτυχθούν.

Για  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  διαχείρισης  των ΕΑΥΜ εκτός  ΥΜ η  παρούσα  δομή  των τεχνικών 

προδιαγραφών με  το διαχωρισμό  ανά  κατηγορία ΕΑΥΜ είναι  φανερό ότι  δεν  είναι  λειτουργική  καθώς ενώ 

επιλέγεται  ο  τίτλος  Α)  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΑΜΙΓΩΣ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) στη συνέχεια στο 2.2 αναγράφεται ότι αν επιλεγεί ως μέθοδος διαχείρισης των ΕΑΑΜ 

η επεξεργασία με αποτέφρωση θα ακολουθούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαχείριση των ΜΕΑ.

Προς διευκόλυνση τόσο της επιτροπής διαγωνισμού όσο και των υποψηφίων αναδόχων προτείνονται τα 

κάτωθι:

Για  τη  συλλογή-μεταφορά  των  ΕΑΑΜ  και  ΜΕΑ και  την  προσωρινή  αποθήκευση  εκτός  υγειονομικής  

μονάδας η παρ. 2.2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ οικ.146163/2012 δεν κάνει κανένα διαχωρισμό σε ΕΑΑΜ προς 

αποστείρωση  και  ΕΑΥΜ  προς  αποτέφρωση,  ενώ  οι  ξεχωριστές  προδιαγραφές  ορίζονται  μόνο  για  τα  ΑΕΑ. 

Επομένως, τα σημεία που αφορούν τη μεταφορά των ΕΑΑΜ είναι δυνατό να συμπτυχθούν σε ένα κεφάλαιο με  

τίτλο 

• Μέρος Συλλογή – Μεταφορά ΕΑΥΜ και Προσωρινή Αποθήκευση εκτός ΥΜ  

και  να  αφορούν  όλα  τα  ΕΑΥΜ  ανεξαρτήτως  μεθόδου  επεξεργασίας,  για  την  αποφυγή  επαναλήψεων  στη 

διακήρυξη που οδηγούν στην υποβολή δικαιολογητικών εις διπλούν. 
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Όσον  αφορά  την  επεξεργασία  των  ΕΑΥΜ,  η  Διακήρυξη  θα  πρέπει  να  απαιτεί  την  εφαρμογή  των 

διατάξεων του Κεφαλαίου 4 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ υπ. αριθμ. οικ. 146163/2012. Σύμφωνα με την παρ. 4 

του Άρθρου 8 της ΚΥΑ οικ. 146163/2012 η επεξεργασία των ΕΑΥΜ περιλαμβάνει τις εξής μεθόδους ανάλογα με 

το είδος των ΕΑΥΜ:

1. Αποτέφρωση (εργασία: D10, R1) για το σύνολο των ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 

1  εδάφιο  (ii),  σημεία  (α)  και  (β)  του  άρθρου  2  της  ΚΥΑ  οικ.  146163/2012.  Προσδιορίζονται  οι  τεχνικές 

προδιαγραφές  των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης.  Η αποτέφρωση ΕΑΥΜ εφαρμόζεται  σε σταθερές  μονάδες 

επεξεργασίας.

2. Αποστείρωση για τα ΕΑΑΜ όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 εδάφιο (ii), σημείο (α) του άρθρου 2 της  

ΚΥΑ οικ. 146163/2012. Προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές της αποστείρωσης, οι οποίες εφαρμόζονται, 

τόσο σε σταθερές  όσο και  σε  κινητές  μονάδες  επεξεργασίας.  Οι  διαδικασίες  αποστείρωσης  ακολουθούν τα 

προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Αποτέφρωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης – διάθεσης για τα ΑΕΑ, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 

εδάφιο (ii) στοιχείο (γ) του άρθρου 2 της ΚΥΑ οικ. 146163/2012.

Οι  μέθοδοι  επεξεργασίας  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  Κεφάλαιο  4  του  Παραρτήματος  Ι  της  ΚΥΑ  οικ.  

146163/2012.

Για την επεξεργασία των ΕΑΥΜ δύναται να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω 

μεθόδων αρκεί να είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ανακεφαλαιώνοντας, προτείνεται η διάρθρωση του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών να έχει την 

παρακάτω δομή:

• Μέρος Α΄ Συλλογή – Μεταφορά – Προσωρινή Αποθήκευση ΕΑΥΜ εντός ΥΜ   

• Μέρος Β΄Συλλογή – Μεταφορά ΕΑΥΜ και Προσωρινή Αποθήκευση εκτός ΥΜ  

• Μέρος Γ΄ Επεξεργασία και  Τελική Διάθεση  

1. ΕΑΑΜ με τη μέθοδο της αποστείρωσης  

2. ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ,ΜΕΑ, και ΑΕΑ) με τη μέθοδο της αποτέφρωσης  

3. ΑΕΑ με τη μέθοδο της ανάκτησης – διάθεσης  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελ. 2, παρ. (γ):  

Οι ουσίες: κατεστραμμένα θερμόμετρα, πιεσόμετρα υδραργύρου, έλαια εκροής από αντλίες κενού, εξαντλημένα 

προσροφητικά υλικά, φίλτρα 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο διαχείρισης των ΕΑΥΜ, αλλά υφίστανται διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα, και είναι  

εκτός αντικειμένου του διαγωνισμού.

Σελ. 9, παρ. 1.5:

Το ΠΔ 104/1999 και η ΚΥΑ 19403/1388/08/2008 έχουν καταργηθεί.  Η ισχύουσα διάταξη για την οδηγία  ADR 

είναι η ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015, (ΦΕΚ 1495/Β/16.7.2015)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις  

διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην  

επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των 

κ.υ.α.  35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β΄/2010),  52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β΄/2011),  52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β΄/2012)  και 

40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β΄/2013)».

Σελ. 13, παρ. 2: 

Δεν αναφέρεται αν απαιτούνται χαρτοκυτία.

Σελ. 15, παρ. 14:

Η κάτωθι παράγραφος θα πρέπει να αφαιρεθεί, διότι αφορά στον ενιαίο διαγωνισμό:

Σε περίπτωση, που η ανάθεση του Έργου περιλαμβάνει τη διαχείριση των ΕΑΑΜ για περισσότερες από μια (1) 

Υγειονομική  Μονάδα,  υποχρεωτικά  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  τον  κατάλληλο  αριθμό 

οχημάτων  και  οδηγών,  προκειμένου  να  δύναται  να  εξυπηρετήσει  όλες  τις  Υγειονομικές  Μονάδες  που 

περιλαμβάνονται  στη  Διακήρυξη.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα  πρέπει  να  καταθέσει  αναλυτικά  στοιχεία  του 

προσωπικού και των οχημάτων που ο ανάδοχος θα διαθέσει, καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας από 
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όπου  θα  τεκμηριώνεται  η  δυνατότητα  και  επάρκεια  αυτού  να  αναλάβει  και  να  εκτελεί  απρόσκοπτα  το  

συγκεκριμένο Έργο.

Σελ. 15, παρ. 15: 

Η κάτωθι παράγραφος θα πρέπει να αφαιρεθεί, διότι αφορά στον ενιαίο διαγωνισμό:

Σε  περίπτωση  που  απαιτούνται  πάνω  από  δύο  οχήματα  (εφόσον  η  ανάθεση  του  Έργου  περιλαμβάνει  τη 

διαχείριση των ΕΑΑΜ για περισσότερες  από μια  (1)  Υγειονομική  Μονάδα)  για  την εκτέλεση του έργου,  θα 

αναφέρονται και τα στοιχεία αυτών των πρόσθετων οχημάτων.

Σελ. 15, παρ. 16:

Η κάτωθι παράγραφος θα πρέπει να αφαιρεθεί, διότι αφορά στον ενιαίο διαγωνισμό:

Σε περίπτωση που απαιτούνται πάνω από δύο οδηγοί οχήματα (εφόσον η ανάθεση του Έργου περιλαμβάνει τη  

διαχείριση των ΕΑΑΜ για περισσότερες  από μια  (1)  Υγειονομική  Μονάδα)  για  την εκτέλεση του έργου,  θα 

αναφέρονται και τα στοιχεία αυτών των πρόσθετων οδηγών.

Σελ. 16, παρ. 19:

Η  παράγραφος  θα  πρέπει  να  επαναδιατυπωθεί  ώστε  να  ζητάει  συγκεκριμένα  δικαιολογητικά  από  τους 

υποψηφίους αναδόχους, διότι δημιουργείται ασάφεια.

Σελ. 17, παρ. 25 (β):

Η κάτωθι παράγραφος είναι ασαφής. Θα πρέπει να ζητούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

«β)  Στοιχεία  Πιστοποιήσεων –  Ελέγχου σχετικά με την  τήρηση όλων των Προτύπων που αναφέρονται  στην 

Ελληνική Νομοθεσία σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 και Πιστοποιήσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία 

του εξοπλισμού στη χώρα εγκατάστασης αυτού.»
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Σελ. 17, παρ. 25 (β) (iii) :

Η παράγραφος 4.3.1 του παραρτήματος Ι της ΚYA οικ.146163/2012 απαιτεί  οι διαδικασίες αποστείρωσης να 

ακολουθούν τα προβλεπόμενα μόνο στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ.  12740/00.  To Πρότυπo ΕΛΟΤ 12347-97 δεν 

προβλέπεται από την ισχύουσα ΚΥΑ οικ. 146163, επομένως δεν θα πρέπει να ζητείται από τους υποψηφίους.  

Προβλεπόταν από την καταργηθείσα ΚΥΑ 37591/2031/2003.

Σελ. 19, παρ. 25:

Η φράση: «καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από την ΚΥΑ 24944/1159/2006) όπως εκάστοτε ισχύει και την ΚΥΑ  

146163/2012» είναι ασαφής, διότι θα πρέπει να ζητούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά από τους υποψηφίους.

Σελ. 18, παρ. 26:

Η φράση: «Ο ανάδοχος να προσκομίσει στοιχεία αξιοπιστίας που αφορούν συγκεκριμένα το νόμιμο κάτοχο της  

άδειας  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  επεξεργασίας  των  ΕΑΑΜ,  από  τα  οποία  να  τεκμηριώνεται  η  τεχνική 

επάρκεια και αξιοπιστία των μέσων και του προσωπικού που αυτός διαθέτει»

είναι ασαφής, διότι θα πρέπει να ζητούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά από τους υποψηφίους.

Σελ. 19, παρ. 32:

Η φράση:

«Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό αποστειρωτικό εξοπλισμό για την επεξεργασία των 

ΕΑΑΜ, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης»

Θα πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως, διότι από την ΚΥΑ οικ.146163 δεν προβλέπεται να υπάρχει δεύτερος 

κλίβανος επεξεργασίας. Σε περίπτωση βλάβης, τα απόβλητα μεταφέρονται προς επεξεργασία στην μονάδα του 

ΕΔΣΝΑ, βάσει της σχετικής σύμβασης.
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Σελ. 19-20, παρ. 38 (α):

Η φράση:

«Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες 

και πιστοποιητικά που χορηγεί το Ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές».

Είναι ασαφής, διότι δεν ζητούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Σελ. 20, παρ. 41:

Η φράση:

«Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  αποδεικνύει  τα  αποτελέσματα  των  δειγματοληψιών  και  των  ελέγχων  για  την 

αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης.  Απαραίτητη είναι  η παράδοση των σχετικών αποδεικτικών εντύπων 

στην Υ.Μ.» 

Θα  πρέπει  να  τροποποιηθεί  καταλλήλως,  διότι  σε  κάθε  κύκλο  επεξεργασίας  πιθανώς  αποστειρώνονται 

απόβλητα περισσότερων της μίας ΥΜ, ως εκ τούτου τα έντυπα επιτυχούς αποστείρωσης των βιολογικών δεικτών 

θα αφορούν τον κάθε κύκλο επεξεργασίας.

Σελ. 20, παρ. 43:

Όπως προαναφέρθηκε, το πρότυπο ΕΛΟΤ 12347 δεν προβλέπεται από την ΚΥΑ οικ.146143.

Σελ. 21, παρ. 44:

Η φράση:

«Η Υ.Μ.  κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης  μπορεί  να  διεξάγει  απροειδοποίητους  ελέγχους  επί  τόπου  στην  

εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων της από προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας, προκειμένου να 

διαπιστώσει την ορθή τήρηση της διαχείρισης των ΕΑΑΜ.»
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Θα πρέπει να αφαιρεθεί από την Διακήρυξη.  Η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 

οικ.  146163/2012  και  οι  αρμόδιοι  φορείς  ελέγχου  αυτών  είναι  όσοι  ορίζονται  στο  Άρθρο  15  της  ΚΥΑ  οικ.  

146163/2012 και στο Άρθρο 20 του Ν. 2014/2011 και όχι η εκάστοτε υγειονομική μονάδα..

Σελ. 21, παρ. 46:

Η  παράγραφος  θα  πρέπει  να  αφαιρεθεί  τελείως,  διότι  για  την  προσωρινή  αποθήκευση  των  Επικίνδυνων 

Αποβλήτων  Αμιγώς  Μολυσματικών  (ΕΑΑΜ)  δεν  προβλέπεται  άδεια,  αλλά  περιλαμβάνεται  στην  ΑΕΠΟ κάθε 

εγκατάστασης.

Σελ. 28, παρ. 13:

Η φράση:

«Σε περίπτωση, που η ανάθεση του Έργου περιλαμβάνει τη διαχείριση των ΕΑΑΜ για περισσότερες από μια (1) 

Υγειονομική  Μονάδα,  υποχρεωτικά  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  τον  κατάλληλο  αριθμό 

οχημάτων  και  οδηγών,  προκειμένου  να  δύναται  να  εξυπηρετήσει  όλες  τις  Υγειονομικές  Μονάδες  που 

περιλαμβάνονται  στη  Διακήρυξη.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα  πρέπει  να  καταθέσει  αναλυτικά  στοιχεία  του 

προσωπικού και των οχημάτων που ο ανάδοχος θα διαθέσει, καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας από 

όπου θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα»

Θα πρέπει να αφαιρεθεί, διότι αφορά στον ενιαίο διαγωνισμό.

Σελ. 28, παρ. 14 

Η φράση:

«Σε  περίπτωση  που  απαιτούνται  πάνω  από  δύο  οχήματα  (εφόσον  η  ανάθεση  του  Έργου  περιλαμβάνει  τη  

διαχείριση των ΕΑΥΜ για  περισσότερες  από μία  (1)  Υγειονομική  Μονάδα)  για  την εκτέλεση  του  έργου,  θα  

αναφέρονται και τα στοιχεία αυτών των πρόσθετων οχημάτων»

Θα πρέπει να αφαιρεθεί, διότι αφορά στον ενιαίο διαγωνισμό.
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Σελ. 28, παρ. 15 

Η φράση:

«Σε περίπτωση που απαιτούνται πάνω από δύο οδηγοί οχήματα (εφόσον η ανάθεση του Έργου περιλαμβάνει τη 

διαχείριση των ΕΑΥΜ για  περισσότερες  από μια  (1)  Υγειονομική  Μονάδα)  για  την εκτέλεση  του  έργου,  θα  

αναφέρονται και τα στοιχεία αυτών των πρόσθετων οδηγών»

Θα πρέπει να αφαιρεθεί, διότι αφορά στον ενιαίο διαγωνισμό.
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