
ΘΕΜΑ : Σχόλια της εταιρείας    HYDROCLAVE     HELLAS     AE   σχετικά με την β φάση δημόσιας   
διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφων σχετικά με την διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων  

Μητρώο μη επικίνδυνων 

Κάθε  εταιρεία  η  οποία  διαχειρίζεται  τα  αποστειρωμένα  απόβλητα  (συλλογή  και  τελική 
διάθεση στο ΧΥΤΑ) πρέπει να έχει  καταχωρηθεί στο μητρώο διαχείρισης μη επικινδύνων 
αποβλήτων. 

Εύλογα,  θα  πρέπει  η  διακήρυξη  του  διαγωνισμού  να  συμπεριλάβει  την  προσκόμιση 
αποδεικτικού εγγραφής στο εν λόγω μητρώο .

Έλεγχος από υπαλλήλους της υγειονομική μονάδας. 

Στην ενότητα  , 2. Τεχνικές Προδιαγραφές  παρ.44 αναφέρεται ότι: 

«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 »

Στην ΚΥΑ 146163, ν. 4014 καθώς και στο ν.4042 αναφέρονται με μεγάλη λεπτομέρεια τα 
όργανα των υπηρεσιών τα οποία έχουν αρμοδιότητα βάσει νόμου να προβούν σε ελέγχους και 
επιθεωρήσεις  στις  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  νοσοκομειακών  αποβλήτων.  Ο  παραπάνω 
όρος  της  διακήρυξης  είναι  αντίθετος  στη  δημόσια  τάξη  και  ως  εκ  τούτου  πρέπει    να   
αφαιρεθεί    .  

Συγκεκριμένα στην κυα οικ 146163  , στο άρθρο 15 Έλεγχοι – Αρμόδιες Αρχές
 αναφέρεται ότι  : 
«Α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαχείρισης ΑΥΜ υπόκεινται σε τακτικούς και  έκτακτους  
ελέγχους από  τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 3 
του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, καθώς και από: 1. το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας  
& Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ),
2. τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου, στο πλαίσιο των  
αρμοδιοτήτων τους, να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων που προβλέπονται στην αντίστοιχη  
ΑΕΠΟ και των όρων προστασίας της δημόσιας υγείας.
Β. Στην περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων, ενημερώνονται:
1. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ),
2. Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ),
3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή η αρμόδια  υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
που έχει εκδώσει την ΑΕΠΟ,
4. Η αρμόδια υπηρεσία που έχει εκδώσει την Άδεια λειτουργίας,
5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και υγείας της οικείας Περιφέρειας
και προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία και τα  
οριζόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας.»
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Έλεγχος ζύγισης – πρότυπα βάρη 

Στην  ενότητα  Α)  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) , 2. Τεχνικές Προδιαγραφές   σελ14 
παρ. 3 αναφέρεται οτι:

«Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά που διαθέτει η ΥΜ, ή εναλλακτικά με ηλεκτρονική  
πιστοποιημένη (απαιτείται ετήσια πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα και η κατάθεση του  
ισχύοντος Πιστοποιητικού) φορητή ζυγαριά που θα διαθέτει ο ανάδοχος. Η ζύγιση των ΕΑΑΜ  
γίνεται από τον ανάδοχο παρουσία μέλους ή μελών επιτροπής παράδοσης που ορίζεται από την  
ΥΜ και τα στοιχεία της ζύγισης θα καταγράφονται στο συνοδευτικό Έντυπο Αναγνώρισης του  
Κεφ. 6 . του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163»

Η  ετήσια  διακρίβωση  και  πιστοποίηση  των  ηλεκτρονικών  ζυγαριών  των  υποψηφίων 
αναδόχων  είναι  απαραίτητη  για  την  σωστή  και  σύννομη  ζύγιση  των  αποβλήτων.  Ο 
συγκεκριμένος όρος  της  διακήρυξης μπορεί  επιπλέον να απαιτήσει  από τους  υποψηφίους 
αναδόχους την ύπαρξη πρότυπων βαρών (τα οποία θα φέρουν τα δικά τους πιστοποιητικά 
διακρίβωσης)  στο  εσωτερικό  κάθε  φορτηγού  ψυγείου  που  θα  εκτελεί  την  παραλαβή  και 
μεταφορά  των  αποβλήτων   προς  τις  μονάδες  επεξεργασίας.  Ο  ΥΔΑΥΜ ή  η  επιτροπή 
παράδοσης θα έχει με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να ελέγχει την ακρίβεια της ζύγισης ανά 
πάσα στιγμή, διασφαλίζοντάς έτσι το δημόσιο συμφέρον. .

Στοιχεία αξιοπιστίας της εγκατάστασης επεξεργασίας των ΕΑΑΜ

Στην  ενότητα  Α)  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) , 2. Τεχνικές Προδιαγραφές , 2.1 Εάν 
επιλεγεί  ως  μέθοδος  διαχείρισης  των  ΕΑΑΜ  η  επεξεργασία  με  αποστείρωση    παρ.26 
αναφέρεται ότι :

« 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. Να κατατεθούν πιστά αντίγραφα της ετήσιας απολογιστικής Έκθεσης επεξεργασίας 
των προηγούμενων 2 ετών, όπου αναφέρονται αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των 
ΕΑΑΜ  που  επεξεργάστηκαν.  Η  ετήσια  Έκθεση  επεξεργασίας  διαβιβάζεται  υποχρεωτικά 
κατά  το  μήνα  Φεβρουάριο  στη  Δ/νση  ΠΕ.ΧΩ.Σ.  της  οικείας  Περιφέρειας,  στην 
περιβαλλοντικά  αδειοδοτούσα  αρχή  και  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του  Υ.Π.Ε.Κ.Α.  Από  τα 
κατατεθειμένα  στοιχεία  θα  πρέπει  να διασφαλίζεται  η  Αναθέτουσα Αρχή  σχετικά  με  την 
μακροχρόνια εμπειρία, την τεχνική ικανότητα και την αξιοπιστία του νόμιμου κατόχου της 
άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, στην εκτέλεση ανάλογου 
ποσοτικού και οικονομικού μεγέθους Έργων.»

Για να τεκμηριωθεί η αξιοπιστία και η τεχνική επάρκεια των μέσων που διαθέτει ο ανάδοχος 
για  την  επεξεργασία  των  ΕΑΑΜ  θα  πρέπει  να   προσκομιστούν   επίσης  οι  παρακάτω 
Υπεύθυνες δηλώσεις  : 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση  του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα αναφέρονται οι 
εγκαταστάσεις  στην  Ελλάδα ή ανά  τον κόσµο όπου λειτουργούν  µηχανήµατα µε 
επιτυχία του ίδιου κατασκευαστικού Οίκου.
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2. Υπεύθυνη  ∆ήλωση  του  άρθρο  8  τoυ  Ν.  1599/1986  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  όπου 
θα  αναφέρεται  ο  εξοπλισµός  αποστείρωσης  αποβλήτων  που  θα  χρησιµοποιεί  ο 
ανάδοχος για την  εκτέλεση της σύµβασης και θα προκύπτει η χώρα καταγωγής του 
εξοπλισµού και η αξιοπιστία του.

3


