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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αριθμ. Πρωτ  : 657 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ       Πειραιάς: 16-01-2023 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592120 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής προσφορών παροχής υπηρεσίας 

(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ των επικίνδυνων αποβλήτων ΕΑΑΜ του Νοσοκομείου)  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 18-01-2023 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – Δ 



 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6. Του Ν.  4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ. 
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για παροχή υπηρεσίας με κριτήριο         

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

4. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  
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5. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας grigoriou@tzaneio.gov.gr                                                    

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος, παρακαλείστε όπως 

κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

mailto:grigoriou@tzaneio.gov.gr
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Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η παροχή υπηρεσίας θα υλοποιηθεί σύμφωνα 

με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr ) 

στη διαδρομή προμήθειες- μικροπρομήθειες. 

 

http://www.tzaneio.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ 

ΨΗΦΙΑ.

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

283 / 13-
01-23 

Ψ3ΤΓ46906Κ-
9ΤΒ 

29.440,00 € 
πλέον Φ.Π.Α 

 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΑΑΜ 

 
Όπως περιγράφονται 

αναλυτικά στο παράρτημα Δ΄ 

16.000 ΚΙΛΑ 

ΤΜΗΜΑ: 
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΗΛ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 

210-4592112 
(κα Τεσσέρη 

Δέσποινα, επόπτρια 
Υγείας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

            ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

      Παράρτημα Γ. 

 

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, όπου υπάρχει. 

 

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

4. Γλώσσα: Ελληνική 

5. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.                                                        

6.  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά  

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο 

πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) 

επί ποινή απόρριψης.  

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω 

πίνακα: 

 

 ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ (ΕΙΑ – ΜΧ) 

α/α ΕΙΔΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ 

1 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  

2 ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

3 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  

  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ - πρώην ΜΧ 

 
Περιγραφή Έργου: Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας   
ΕΑΑΜ  (ΕΙΑ-ΜΧ),  από τον ψυκτικό  θάλαμο του Νοσοκομείου, στη σταθερή μονάδα επεξεργασίας  τους 

 
 
 
 
 
 
 

Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 και τα παραρτήματά της όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και με άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα. Οι 
προσφέροντες οφείλουν στην τεχνική προσφορά τους να συμπεριλάβουν τις απαιτούμενες άδειες και 
δικαιολογητικά που απαιτούνται και θεωρούνται δεσμευτικά, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς τους όρους. Η διαχείριση περιλαμβάνει όλες τις 
εργασίες συλλογής – μεταφοράς, επεξεργασίας, τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων μετά την 
επεξεργασία, καθώς και τη διάθεση των απαιτούμενων περιεκτών συσκευασίας των ΕΑΑΜ. 
Για τη Συλλογή - Μεταφορά - Επεξεργασία και τελική διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας των 
Ε.Α.Α.Μ.  απαιτούνται να υποβληθούν µε την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά 
δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φάκελο της Τεχνικής 
Προσφοράς. 

1 

Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή – μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων 
(ΕΑΑΜ), σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 146163/2012 (πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες 
μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο). Η Άδεια εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 36 του Ν. 4042/2012. 

 
 

2 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε  ισχύει, του νομίμου 
κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της 
μεταφοράς των ΕΑΥΜ για τα οποία θα καταθέσει προσφορά, τα οποία παράγονται από τις Υγειονομικές 
Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ οικ. 146163/2012 και ότι 
διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΥΜ 
της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ οικ. 146163/2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

3 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε  ισχύει, του νομίμου 
κατόχου της άδειας μεταφοράς των ΕΑΑΜ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει όσα φορτηγά ψυγεία 
μεταφοράς απαιτούνται, πιστοποιημένα κατά ADR, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, 
έχουν δυνατότητα ψύξης <8°C, δε φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των 
ΕΑΑΜ, μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την 
ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών, καθαρίζονται και απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε 
φορτοεκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική 
κατάσταση, και τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύμανσης κατά την απομάκρυνσή τους από τις 
εγκαταστάσεις των αποδεκτών. 

4 

Επεξεργασία αποβλήτων: Σε περίπτωση που η επεξεργασία των αποβλήτων θα πραγματοποιείται από 
διαφορετικό φορέα  από αυτόν που θα πραγματοποιεί τη μεταφορά θα πρέπει να κατατίθεται α) 
αντίγραφο του συμβολαίου σύμβασης εν ισχύ μεταξύ του φορέα συλλογής και μεταφοράς των 
αποβλήτων και του φορέα επεξεργασίας αυτών και β) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής 
μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων ότι δέχεται προς επεξεργασία και τελική διάθεση τα ΕΑΑΜ της 
Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς, με συνημμένα αντίγραφα της 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και της άδειας λειτουργίας της σταθερής μονάδας 
επεξεργασίας ΕΑΑΜ σε ισχύ. Σημειώνεται ότι τα ΕΑΑΜ επιτρέπεται να υποστούν επεξεργασία είτε με τη 
μέθοδο της αποστείρωσης είτε με την μέθοδο της αποτέφρωσης.  



 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

5 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ με ασφαλιστική 
εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ. 
Επιπλέον, θα πρέπει να κατατεθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς 
τρίτους και το περιβάλλον, εν ισχύ, για τη μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων και τη μεταφορά των 
αποστειρωμένων ΕΑΑΜ. 

6 
Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για 
την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 
1350/B') και την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012) 

7 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε  ισχύει, της 
αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς ΕΑΑΜ, με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον 
δύο (2) φορτηγά ψυγεία πιστοποιημένα κατά ADR και δύο (2) οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

 
8 

Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων που σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά ΕΑΑΜ, καθώς 
και τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP, σύμφωνα με το (ΦΕΚ 948 Β/22-5-2008 και την απόφαση με 
αριθμό πρωτ. Α3/28216/2567  από 21-5-2009). Θα πρέπει να κατατεθούν δικαιολογητικά για 
τουλάχιστον 2 οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ. 

9 

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν τη μεταφορά των 
αποβλήτων, καθώς και κάποιο αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία 
πρόσληψης ΟΑΕΔ ή συμβάσεις των απασχολουμένων συνοδευόμενες από θεωρημένο πίνακα από την 
Επιθεώρηση Εργασίας και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). 

10 
Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον 
δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. 

11 
Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής – μεταφοράς των ΕΑΑΜ, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση 
κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 για την συλλογή – μεταφορά επικινδύνων 
αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.  

12 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού που εμπλέκεται  στη συλλογή και 
μεταφορά των ΕΑΑΜ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία απόδειξης εμβολιασμού των 
οδηγών των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων έναντι της Ηπατίτιδας Β και του τετάνου, ή βεβαίωση 
ύπαρξης αντισωμάτων. 

13 

Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του 
προσωπικού της Υγειονομικής Μονάδας, συμβουλές σχετικά με την ταξινόμηση και συσκευασία των 
ΕΑΑΜ, καθώς και επιστημονική υποστήριξη για την ορθή πρακτική διαχείρισης των ΕΑΑΜ. Οι παραπάνω 
εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δίχως πρόσθετο κόστος στην Υγειονομική 
Μονάδα από τον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να καταθέσει τη σχετική πιστοποίηση και το επιστημονικό 
προσωπικό που αυτός διαθέτει για την παροχή των παραπάνω πιστοποιημένων υπηρεσιών. 

Β ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ  

 
 
 

Για τις μονάδες επεξεργασίας των Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), απαιτούνται 
να υποβληθούν με την προσφορά του Συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και 
αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του 
ή Συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών: 

1 Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας 

2 
Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της μονάδας επεξεργασίας σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν.  3010/2002 και όπως ισχύει σήμερα.   

3 
Να καταθέσει οποιεσδήποτε άλλες άδειες / εγκρίσεις σχετικών με τη διαχείριση ΕΑΥΜ προβλέπεται να 
υπάρχουν για τις εταιρείες επεξεργασίας –διάθεσης ΕΑΥΜ.   

 
4 

Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των προτύπων που αναφέρονται στην 
Ελληνική Νομοθεσία ΚΥΑ οικ. 146163/2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, από έγκυρους 
κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς (Για τις μονάδες αποστείρωσης: ΕΛΟΤ 12740/00, ΕΛΟΤ 12347/97, ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1275/99  και  ΕΛΟΤ  ΕΝ1276/98,  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO 11138).  
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5 

 Στοιχεία Πιστοποιήσεων - Ελέγχου σχετικά µε την αποστειρωτική ικανότητα του εξοπλισμού επεξεργασίας 
ΕΑΑΜ που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση, από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς και από τα 
οποία στοιχεία να αποδεικνύεται το επίπεδο αποστείρωσης που έχει σχεδιασθεί - πιστοποιηθεί από τον 
κατασκευαστή του εξοπλισμού και πιστοποιημένα συνεχίζει να τηρείται στην προτεινόμενη εγκατάσταση 
επεξεργασίας ΕΑΑΜ. Σε κάθε περίπτωση, ο προτεινόμενος εξοπλισμός επεξεργασίας ΕΑΑΜ θα πρέπει να 
έχει σχεδιασθεί - πιστοποιηθεί ώστε να τηρεί το κατ' ελάχιστο επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης 
"Επιπέδου III", όπως αυτό προτείνεται από το SΤΑΑΤΤ και υιοθετείται από την ΚΥΑ 146163/2012 (Κεφ. 4.3, 
Παράρτημα Ι). 

6 

Έγγραφα που να αποδεικνύουν την επιτυχή προϋπηρεσία του νόμιμου κατόχου της άδειας επεξεργασίας 
στο αντικείμενο της επεξεργασίας των ΕΑΑΜ με την εκτέλεση τουλάχιστον τριών συμβάσεων κατά τα 
τελευταία τρία έτη με Υγειονομικές μονάδες αντίστοιχης δυναμικότητας άνω των τετρακοσίων (400) 
κλινών. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες σχετικές βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών. 
Τεχνικά ή άλλα φυλλάδια (prospectus, CE κλπ) από όπου προκύπτει η περιγραφή του εξοπλισμού 
επεξεργασίας των αποβλήτων που χρησιμοποιείται στην προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΑΜ, 
η μεθοδολογία επεξεργασίας που ακολουθείται και η αποτελεσματικότητα - καταλληλόλητα αυτής. Θα 
πρέπει να κατατεθούν στοιχεία που αποδεικνύουν την μακροχρόνια αξιοπιστία του νόμιμου κάτοχου της 
άδειας διαχείρισης (επεξεργασία και τελική διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας) ΕΑΑΜ, από τα 
οποία να τεκμηριώνεται η τεχνική επάρκεια και αξιοπιστία των μέσων και του προσωπικού που αυτός 
διαθέτει. Για το σκοπό αυτό, να κατατεθούν αντίγραφα της κατατεθειμένης στο ΗΜΑ, Ετήσιας 
Απολογιστικής Έκθεσης Επεξεργασίας του νόμιμου κατόχου της άδειας διάθεσης ΕΑΑΜ των 
προηγούμενων 3 ετών, στην οποία αναφέρονται στοιχεία των ΕΑΑΜ που επεξεργάστηκαν από αυτόν και 
τεκμηριώνουν την κατ’ ελάχιστη επιθυμητή τριετή εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, την τεχνική 
ικανότητα και την αξιοπιστία του νόμιμου κατόχου της άδειας διάθεσης ΕΑΑΜ, στην εκτέλεση ανάλογου 
ποσοτικού και οικονομικού μεγέθους έργων. Αντίστοιχα, να κατατεθούν αντίγραφα των κατατεθειμένων 
Ετήσιων Εκθέσεων ή στοιχείων στο ΗΜΑ του ΥΠΕΝ της Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Αποβλήτων που 
αφορά τα στοιχεία της μεταφοράς – τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ για τα 3 προηγούμενα 
κατατεθειμένα έτη του φορέα που εκτελεί τη συλλογή – μεταφορά των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ προς 
τελική διάθεση και τεκμηριώνουν την κατ’ ελάχιστη επιθυμητή αντίστοιχη τριετή εμπειρία στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά και την ορθή διαχείριση αυτών. 

7 
 

Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. αρ. 12740/00 
και ΕΛΟΤ αρ. 12347/97.γεγονός που θα αποδεικνύεται με κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο 
φορέα. Σε κάθε περίπτωση η αποστείρωση να εκτελείται με ατμό υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής 
πίεσης. 

8 
Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά του 
περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006. 

9 

Προσόντα στελέχωσης του αναγκαίου και εξειδικευμένου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού, 
βοηθητικού προσωπικού που θα λειτουργεί την μονάδα επεξεργασίας αποστείρωσης, ώστε αυτή να 
λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Το σύνολο του προσωπικού 
της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο. Να 
κατατεθούν τα στοιχεία του απασχολούμενου προσωπικού (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ ή συμβάσεις των 
απασχολουμένων συνοδευόμενες από θεωρημένο πίνακα από την Επιθεώρηση Εργασίας και ΑΠΔ ΙΚΑ 
τελευταίου τριμήνου). 

10 
Όσον αφορά στη διαχείριση των υπολειμμάτων επεξεργασίας των αποβλήτων θα πρέπει να κατατεθούν 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 
 Βεβαίωση νόμιμης αποδοχής από τον προτεινόμενο αδειοδοτημένο τελικό αποδέκτη των 

υπολειμμάτων επεξεργασίας ΕΑΑΜ (ΧΥΤΑ) με κωδικό ΕΚΑ 19 02 03. 



 

 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

 Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ» με κωδικό ΕΚΑ 19 02 03, οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη µε ειδικό 
για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Τα επεξεργασμένα ΕΑΑΜ που θα 
διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο χώρο (ΧΥΤΑ) θα πρέπει να συνοδεύονται µε συνοδευτικό 
Έντυπο το  οποίο  θα  αναφέρει  όλα  τα  στοιχεία  ιχνηλασιμότητας των φορτίων που μεταφέρονται από 
κάθε Υγειονομική Μονάδα.  Να  κατατεθεί  αντίγραφο  ενός  πρόσφατου  συνοδευτικού Εντύπου 
μεταφοράς επεξεργασμένων ΕΑΑΜ στο ΧΥΤΑ από όπου αποδεικνύεται η ιχνηλασιμότητα κάθε φορτίου 
Υγειονομικής Μονάδας που επεξεργάστηκε µε αποστείρωση  στην  προτεινόμενη εγκατάσταση 
επεξεργασίας αποστείρωσης των ΕΑΑΜ.  

 

• Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης προς τρίτους και την επαναφορά 
του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, όπου να καλύπτει τη συλλογή – 
μεταφορά των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ προς τους νόμιμους τελικούς αποδέκτες (ΧΥΤΑ) και με τη χρήση 
ειδικών για το σκοπό αυτό οχημάτων. 

11 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΟΙΚ. 146163/2012 όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

Γ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) 
 

 
Περιγραφή Έργου: Συλλογή και μεταφορά Ε.Α.Α.Μ. από τον ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου στην 
Σταθερή Μονάδα Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών και επεξεργασία τους. 

1 

Η συλλογή των ΕΑΑΜ θα γίνεται από το προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας, σε ειδικούς υποδοχείς 
σύμφωνα με την Απόφαση οικ. 146163/8-5-2012/ΦΕΚ 1537. Τα διαχωρισμένα Ε.Α.Α.Μ., θα 
τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος (σακούλες, χαρτοκυτία, ειδικά δοχεία αιχμηρών) 
τους οποίους θα προμηθεύει ο ανάδοχος ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει 
και ειδικότερα: α) τα προς αποστείρωση Ε.Α.Α.Μ. (Ε.Ι.Α.-Μ.Χ). θα τοποθετούνται σε συσκευασία 
κίτρινου χρώματος. β) τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου 
χρώματος πλην PVC. γ) Τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα τοποθετούνται προηγουμένως σε άκαμπτες 
ανθεκτικές συσκευασίες μιας χρήσεως. Οι συσκευασίες να φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου 
για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητας τους (σύμφωνα με την απόφαση οικ. 146163/8-5-
2012/ΦΕΚ 1537/Παράρτημα Ι). 

2 
Απαραίτητη είναι η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό 
UN καθώς και η χρήση της αντίστοιχης συσκευασίας, με την κατάλληλη σήμανση και επισήμανσή της. 

 
3 
 
 

Ειδικότερα τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ θα συσκευάζονται σε χαρτοκυτία (εάν χρησιμοποιηθούν) με 
εσωτερική πλαστική επένδυση τύπου HOSPITAL BOX (των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση – στερεά 
διαγώνιος του κυτίου- δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 75cm) και τα οποία θα είναι 
συσκευασμένα σε πλαστική κόκκινη σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC. Επίσης εξωτερικά του 
χαρτοκυτίου θα τοποθετείται πλαστική σακούλα πλην PVC κόκκινου χρώματος, που θα περικλείει το 
χαρτοκυτίο. Στο εσωτερικό των χαρτοκυτίων θα είναι συσκευασμένα τα ΕΑΑΜ σε πλαστική σακούλα από 
συνθετικό υλικό, πλην PVC και με ειδικό κλείστρο ασφαλείας, των οποίων το πάχος και η μηχανική 
αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας.  
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4 

Επίσης για τα ΕΑΑΜ προς αποστείρωση επιτρέπεται η χρήση τροχήλατων πιστοποιημένων πλαστικών 
κάδων δευτερογενούς συσκευασίας των αποβλήτων για την σύννομη και ασφαλή οδική μεταφορά των 
αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην περίπτωση αυτή τα συνήθη στερεά απόβλητα θα συσκευάζονται εντός της 
Υ.Μ. αρχικά σε κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες μιας χρήσης με σημάνσεις και στη συνέχεια για την 
εκτός Υ.Μ. μεταφορά τους θα συσκευάζονται από τον ανάδοχο σε πιστοποιημένους τροχήλατους κάδους 
(δευτερογενείς περιέκτες). Οι πρωτογενείς περιέκτες θα τοποθετούνται εντός των κάδων απορριμμάτων 
που έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία παραγωγής των ΕΑΑΜ στο Νοσοκομείο, οι οποίοι έχουν 
ποδοκίνητο μηχανισμό και παραμένουν συνεχώς  κλειστοί σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012. Το σύνολο 
όλων των περιεκτών συσκευασίας των αποβλήτων θα διατίθενται για την εκτέλεση του έργου  από τον 
ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Για ορισμένα ΕΑΑΜ προς αποστείρωση που λόγω της 
ιδιαίτερης σύνθεσης – ιδιοτήτων τους, ενέχουν τον κίνδυνο να υπάρξει κατά την προσωρινή αποθήκευσή 
τους διαρροή από τον πρωτογενή περιέκτη, θα πρέπει να συσκευάζονται εξαρχής στα σημεία παραγωγής 
τους εντός πιστοποιημένων συσκευασιών μιας χρήσης τύπου HOSPITAL BOX, με εσωτερική και πρόσθετη 
εξωτερική σακούλα που θα διατεθούν επίσης από τον ανάδοχο. Οι τροχήλατοι κάδοι που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι πιστοποιημένοι κατά ADR και θα απολυμαίνονται καταλλήλως από τον 
ανάδοχο μετά από κάθε χρήση λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98. 
Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ADR UN και ΕΛΟΤ των κάδων τους οποίους θα διαθέσει ο 
ανάδοχος. Κάθε συμμετέχον θα πρέπει να αναφέρει τη διαδικασία που ακολουθείται και τα μέσα 
συσκευασίας – μεταφοράς που χρησιμοποιούνται, καθώς και ανάλυση του προτεινόμενου τρόπου – 
μεθοδολογίας συλλογής – μεταφοράς των ΕΑΑΜ εντός και εκτός της Υ.Μ. 

5 
Ο ανάδοχος να πραγματοποιεί την αποκομιδή και μεταφορά, με τη συχνότητα που θα του καθορίσει η 
κάθε Υγειονομική Μονάδα, με βάση την παραγόμενη από αυτήν ποσότητα των ΕΑΑΜ, με εκτιμώμενη 
ποσότητα φόρτωσης τρεις (3) φορές εβδομαδιαίως. 

6 
Οι μέρες μεταφοράς δε θα περιλαμβάνουν Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες του ελληνικού 
κράτους. Η αποκομιδή θα γίνεται παρουσία του υπεύθυνου της Υ.Μ για τα  ΕΑΥΜ σε συγκεκριμένες ώρες 
που θα ορίσει ο ίδιος. 

7 
Η προσωρινή αποθήκευση στο χώρο του Νοσοκομείου των ΕΑΑΜ θα πρέπει να γίνεται σε ψυκτικό 
θάλαμο κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με την απόφαση οικ. 146163/8-5-2012/ΦΕΚ 1537. 

8 

Η αποκομιδή των ΕΑΑΜ, τα οποία πρέπει να είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
απόφαση οικ. 146163/8-5-2012/ΦΕΚ 1537, από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της Υγειονομικής 
Μονάδας (ψυκτικός θάλαμος) και η τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς να γίνεται από το 
προσωπικό του αναδόχου 
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Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να έχει ιδιόκτητα φορτηγά εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό και οι οδηγοί να 
έχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης για την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
(Νοσοκομειακά απορρίμματα) κατά ADR. Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 
σύμφωνα με την απόφαση οικ. 146163/8-5-2012/ΦΕΚ 1537/2.2.4.  

 10 
Το όχημα μεταφοράς να τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από την Υγειονομική 
Μονάδα, χώρο, προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα. 

11 

Ο ανάδοχος να καταθέτει στην εκάστοτε εξυπηρετούμενη Υγειονομική Μονάδα πρόγραμμα εργασιών 
συλλογής, μεταφοράς και τυχόν προσωρινής αποθήκευσης των Ε.Α.Α.Μ. Επιπλέον, να καταθέσει με την 
προσφορά του περιγραφή του εξοπλισμού (τεχνικά χαρακτηριστικά οχημάτων, σήμανση οχημάτων 
κ.λ.π.) καθώς και του προσωπικού που διαθέτει. 

12 

Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει 
πλήρως την αστική ευθύνη του έργου προς τρίτους και το περιβάλλον. Καταθέτει επίσης ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν υλικές ή σωματικές ζημιές στην Υγειονομική 
Μονάδα που μπορεί να προκληθούν από το προσωπικό του αναδόχου εντός της Υ.Μ. 

13 

Το ειδικό φορτηγό – ψυγείο του αναδόχου θα πρέπει να φέρει ζυγαριά για την ζύγιση των ΕΑΑΜ κατά τη 
φόρτωσή τους. Η ζύγιση θα γίνεται παρουσία αρμόδιας επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας. Τα έξοδα 
ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ετήσιας 
διακρίβωσης των ζυγών που θα χρησιμοποιηθούν. 
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14 

Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποστείρωση ποσότητα ΕΑΑΜ, παρουσία Επιτροπής 
της Υγειονομικής Μονάδας. Επιπλέον να κατατεθούν Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τον ετήσιο έλεγχο 
των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας 
των αποβλήτων.  

 
15 

Ο ανάδοχος να εφαρμόσει συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία, 
πίεση, τύπο συσκευασίας, χρόνο παραμονής στη θερμοκρασία ή αποτέφρωσης ή αποστείρωσης, χρόνο 
παραμονής των απαερίων αποτέφρωσης στην παραπάνω θερμοκρασία αποδεκτή περιεκτικότητα των 
αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο ανά κύκλο επεξεργασίας. 

16 

Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό (σύστημα 
αποστείρωσης) για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη 
λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού. Να κατατεθεί η άδεια 
λειτουργίας προκειμένου να αποδεικνύεται ότι είναι εγκατεστημένα τουλάχιστον δύο συστήματα 
αποστείρωσης. 

17 

Για τις μονάδες αποστείρωσης ΕΑΑΜ, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι πληροί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00 (Παράρτημα Ι παρ. 4.3.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 
146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012). Σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9.2 του ΕΛΟΤ 
12740/00 και την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012, η μέθοδος της αποστείρωσης που θα 
επιλεγεί από τον ανάδοχο θα πρέπει να χρησιμοποιεί ατμό. 

 18 
Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει ότι η μονάδα επεξεργασίας είναι σύμφωνη με τις 
τεχνολογίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι παρ.4.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 
Β/2012 και για την περίπτωση της ακτινοβολίας-μικροκυμάτων να τεκμηριώνεται η συνύπαρξη ατμού.     

 19 
H προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας των ΕΑΑΜ δεν θα πρέπει να θέτει περιορισμούς ως προς την 
περιεκτικότητα των ΕΑΑΜ σε ουσίες και υλικά (π.χ. μέταλλα, περιεκτικότητα σε υγρασία κλπ). 

     20 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση οικ. 146163/8-5-2012/ΦΕΚ 1537, τα ΕΑΑΜ που 
μεταφέρονται και επεξεργάζονται εκτός ΥΜ, θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο 
αναγνώρισης (κεφάλαιο 6 της ανωτέρω απόφασης). 

21 

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΕΑΑΜ από την υγειονομική μονάδα θα διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη 
συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί 
χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου 
>3 X ραδιενέργεια περιβάλλοντος), το κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στην υγειονομική 
μονάδα. 

22 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν σχετικής απαίτησης της Υγειονομικής Μονάδας ο ανάδοχος  
υποχρεούται σε άμεση παραλαβή των ΕΑΑΜ από την Υγειονομική Μονάδα εντός 24 ωρών. 

23 Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου. 

24 
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος όλων των απαιτούμενων  
συσκευασιών (σακούλες – χαρτοκιβώτια – ειδικά κυτία αιχμηρών) για την αρχική συσκευασία των ΕΑΑΜ, 
και κάδων (δευτερογενούς συσκευασίας) για τη μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Υ.Μ. 

25 
Εν γένει η συλλογή – μεταφορά και επεξεργασία των ΕΑΑΜ να πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται 
στην Κ.Υ.Α. 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1537/2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.       

Δ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 και 
ΕΛΟΤ 12347/97. Μετά την επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα. Τα είδη των 
αποβλήτων που δύναται να υποστούν επεξεργασία με κάποια από τις τεχνολογίες που υπάγονται στις 
τεχνολογίες αποστείρωσης, καθορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα Ι της απόφασης οικ. 146163/8-5-
2012/ΦΕΚ 1537, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1 

Για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: Τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή, 
ώστε αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της 
αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση του όγκου τους. 
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2 
Τα εκπεμπόμενα αέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστείρωση θα πρέπει να απομακρύνονται ή 
να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία και 
το περιβάλλον. 

 
3 

Οι σταθερές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις  για την 
επεξεργασία των ΕΑΑΜ οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου. 

4 

Ο εξοπλισμός της μονάδας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ να διαθέτει ενσωματωμένο καταγραφικό σύστημα 
μέτρησης και καταγραφής όλων των λειτουργιών (π.χ. θερμοκρασίας, πίεσης, κενού κ.α.) μέσω 
διαπιστευμένων οργάνων μέτρησης (π.χ. μανόμετρα, θερμόμετρα κ.α.), για τη συνεχή καταγραφή όλων 
των παραμέτρων του προγράμματος αποστείρωσης (καταγραφή – εκτύπωση της θερμοκρασίας, της 
πίεσης, του κενού και του χρόνου) για κάθε κύκλο αποστείρωσης και Υγειονομική Μονάδα. Από το 
καταγραφικό σύστημα θα πρέπει να εκδίδεται αναλυτική εκτύπωση σε κάθε κύκλο επεξεργασίας της 
συνεχούς καταγραφής όλων των παραμέτρων λειτουργίας του εξοπλισμού, η οποία εκτύπωση θα 
διατηρείται στο αρχείο της εγκατάστασης ώστε να δύναται να ελεγχθεί από την Υγειονομική Μονάδα. Να 
κατατεθεί αντίγραφο ενός ενδεικτικού καταγραφικού που εκδόθηκε από τον εξοπλισμό επεξεργασίας, και 
αφορά ένα πρόσφατο κύκλο επεξεργασίας που εκτελέστηκε στην προτεινόμενη εγκατάσταση διάθεσης 
των ΕΑΥΜ. 

5 
Αν η αποστείρωση δεν είναι αποτελεσματική ο Ανάδοχος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία έως 
ότου επιτευχθεί η αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων. 

 
6 

Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών 
χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98. Να κατατεθούν 
αντίγραφα των πιστοποιήσεων των απολυμαντικών. 

7 

Η αποστείρωση θα πρέπει υποχρεωτικά να εκτελείται με ατμό υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης. Σε κάθε 
περίπτωση, θα πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος αποστείρωσης σε κάθε κύκλο αποστείρωσης με 
πιστοποιημένους δείκτες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138. Επιπλέον, θα πρέπει να διενεργείται 
δειγματοληπτικός έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης γίνονται από εξειδικευμένο 
και διαπιστευμένο εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου που ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.01. 
Να υποβληθεί έγγραφο στο οποίο να αποδεικνύεται ότι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται από τον 
ανάδοχο είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138 (Παράρτημα Ι παρ. 4.3.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 
146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012).  

Ε ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί 
και οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της κοινής  
υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 "Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων" (ΦΕΚ 759/Β/2005), όπως εκάστοτε ισχύει.  

1 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου (σχεδιασμός και συνθήκες λειτουργίας) των 
εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο Άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 
22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον ισχύουν τα εξής:  
Οι θάλαμοι καύσεως θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση 
τουλάχιστον με το ένα δέκατο (1/10) της ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης. 

2 
Το υλικό κατασκευής των θαλάμων καύσης και μετάκαυσης θα πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε 
διαβρωτικά απόβλητα ή αέρια και σε θερμικά σοκ. 

3 
Το άνοιγμα της εισόδου θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επιτρέπει τη φόρτωση 
πακεταρισμένων αποβλήτων. 

4 
Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και να ρυθμίζεται από μία κεντρική κονσόλα, με 
συνεχή επίδειξη και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας. 

5 

Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να: 

απολυμαίνεται εύκολα, 

εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης, 

παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων των αποβλήτων - όπου αυτά χρησιμοποιούνται - προ της 
εισόδου τους στο θάλαμο καύσεως.  
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6 
 

Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1177/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, 
καθώς επίσης και όσα περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1537/2012) 

7 
Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την 
επεξεργασία των ΕΑΑΜ, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, 
σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού.     

8 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1537/2012), όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι παρ. 4 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.    

ΣΤ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

1 

Πλαστική σακούλα μιας χρήσης από πολυαιθυλένιο κατάλληλου χρώματος και πάχους (σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο ΦΕΚ 1537/8-05-2012) που να χρησιμεύει ως πρωτεύουσα συσκευασία με τις απαραίτητες 
σημάνσεις UN - ADR  2017 (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 
επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική 
πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής), ΚΑΙ   
ΦΕΚ 4326/Β/30-12-2016 και  ΦΕΚ 2915/Β/24-8-17. Οι σακούλες που θα διατεθούν θα πρέπει να είναι 
κατάλληλου μεγέθους (περίπου 73x88cm) για την τοποθέτησή τους εντός των κάδων απορριμμάτων που 
έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία παραγωγής των ΕΑΑΜ στο Νοσοκομείο, οι οποίοι έχουν ποδοκίνητο 
μηχανισμό και παραμένουν συνεχώς  κλειστοί σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012. 

2 Απαραίτητα κατατίθεται δείγμα στο νοσοκομείο. 

Ζ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ HOSPITAL ΒΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Η συλλογή των ΕΑΑΜ θα γίνεται σε ειδικά χαρτοκιβώτια μιας χρήσης τύπου HOSPITAL ΒΟΧ και θα έχουν 
τις εξής προδιαγραφές: 

1 Συνήθους χωρητικότητας 40 λίτρων ή 60 λίτρων κόκκινα / κίτρινα  όπου ζητείται. 

2 
Να είναι κατασκευασμένα από πρωτογενές, ενισχυμένο, σκληρό, πεπιεσμένο χαρτόνι. Να είναι μιας 
χρήσεως, ενισχυμένα, ειδικής κατασκευής για την συσκευασία και μεταφορά ΕΙΑ και να ακλουθούν τους 
κανόνες UN 3291, περί συσκευασίας απορριμμάτων/απαιτήσεις των ADR,IMDG,RID,IATA,ICAO. 

3 

Να έχει στο εσωτερικό πλαστική σακούλα από πολυαιθυλένιο (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΦΕΚ 
1537/8-05-2012) που να χρησιμεύει ως πρωτεύουσα συσκευασία με τις απαραίτητες σημάνσεις UN- ADR  
2017 (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, 
όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 
61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής), ΦΕΚ 4326/Β/30-12-2016 και  
ΦΕΚ 2915/Β/24-8-17 

4 
Να είναι εύκολα συναρμολογούμενα (να παρέχονται αποσυναρμολογημένα για καλύτερη αποθήκευση) 
και να είναι αυτόκλειστα μετά την πλήρωσή τους με κλείστρο. 

5 
Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες του ΟΗΕ ( UN ADR 2017 ) και της 
Ελληνικής Νομοθεσίας  ΦΕΚ 2915/Β/24-8-17 και να είναι πιστοποιημένα από διαπιστευμένους οίκους. 

6 
Να είναι κόκκινου / κίτρινου  χρώματος και να φέρουν ετικέτα με την ένδειξη «Επικίνδυνα Απόβλητα» 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 1537/8-05-2012, ΦΕΚ 2915/Β/24-8-17  καθώς και το σήμα του 
βιολογικού/μολυσματικού  κινδύνου, τοξικού κινδύνου. 
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7 

Να έχουν τις εξής σημάνσεις στην επιφάνειά τους, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2915/Β/24-8-17, 6.3.4.1/ 6.3.4.2 / 
6.3.4.3 / 6.3.4.4 / 6.3.4.5 
ί) UN όπως το σήμα των Ηνωμένων Εθνών για τις συσκευασίες. 
ίί) 4 για το είδος συσκευασίας (κουτί) και ένας κωδικός για το υλικό. 
ίίί) Υ + αριθμός που υποδεικνύει το μέγιστο μικτό βάρος που μπορεί αυτός ο κάδος να ζυγίζει πλήρης 
απορριμμάτων. 
ίv) S για SOLID δηλαδή στερεά απορρίμματα. 
ν) Τα δύο τελευταία ψηφία της χρονιάς κατασκευής.  
vί) Το σύμβολο του κράτους που εγκρίνει τον κάδο αυτό για την ΕE. 
vίί) Κωδικός του Ινστιτούτου πιστοποίησης ποιότητας και αριθμός αντίστοιχου πιστοποιητικού. 
vίίί) Το όνομα της κατασκευάστριας εταιρίας. 
Οι κωδικοί v, vi, vii και viii μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με το έτος κατασκευής, την πιστοποιούσα 
χώρα, το αντίστοιχο Ινστιτούτο αλλά και την κατασκευάστρια εταιρία. 

8 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να ακολουθούν κάθε ειδικό χαρτοκιβώτιο τύπου HOSPITAL ΒΟΧ για 
μεταφορά μολυσματικών απορριμμάτων και να κατατίθενται με κάθε προσφορά διότι μόνο έτσι 
πιστοποιούνται κατά ADR (Διεθνή Συμφωνία που αφορά την Μεταφορά Επικινδύνων Υλικών οδικώς ως 
προς την καταλληλότητά τούς.) 

9 
Απαραίτητα κατατίθεται δείγμα στο νοσοκομείο. Κάθε δείγμα συνοδεύεται απαραίτητα από τις 
αντίστοιχες πιστοποιήσεις (ΦΕΚ 2915/Β/24-8-17). 

Η ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΙΩΝ ΑΙΧΜΗΡΩΝ   ΚΥΑ 146163 ΦΕΚ 1537/8-5-2012 

1 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΑΥΜ: Υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων 
Οι υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται είτε προς 
αποτέφρωση, είτε προς αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 
• μιας  χρήσεως 
•άκαμπτοι 
•αδιάτρητοι (ακόμα και μετά από προσπάθεια) 
• αδιαφανείς 
• υψηλής πυκνότητας 
• αδιαπέραστοι από την υγρασία 
• μη παραμορφούμενοι για ασφαλή μεταφορά 
• να είναι κατάλληλοι κατά UN( αριθμός έγκρισης) 
• να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου, και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα 
με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται 
• να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Αιχμηρά Απόβλητα» 
• κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C) 
• σε περίπτωση που αποτελούνται από δύο μέρη, όταν ενωθούν να σφραγίζουν ερμητικά 
• να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον 
• να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής  
• να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, ώστε μετά την πλήρωση τους και το κλείσιμο του περιέκτη να 
είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών 
• να τοποθετούνται σε δευτερογενείς περιέκτες ανάλογου χρώματος με τη μέθοδο επεξεργασίας που θα 
ακολουθήσει. 

2 Απαραίτητα κατατίθεται δείγμα στο Νοσοκομείο. 

Θ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID – 19) 

 
Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που παράγονται κατά την περίθαλψη ασθενών με COVID-19 
εφαρμόζονται οι προβλέψεις της ΚΥΑ 146163/2012 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι. 

1 

Για την προστασία των εργαζομένων που συμμετέχουν στη συλλογή, αποκομιδή και επεξεργασία των 
αποβλήτων, επιβεβλημένη είναι η χρήση των ενδεδειγμένων μέσων ατομικής προστασίας (μπότες, ποδιά, 
φόρμα εργασίας, χοντρά γάντια, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά) και η ορθή εφαρμογή υγιεινής των 
χεριών αμέσως μετά την αφαίρεσή τους. 
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2 

Αναφορικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων υπενθυμίζεται ότι όλα τα απόβλητα που 
προέρχονται από ασθενείς με COVID – 19 και έχουν μολυνθεί από αίμα και άλλα βιολογικά υγρά, ούρα και 
κόπρανα (συμπεριλαμβάνονται και οι πάνες) θεωρούνται μολυσματικά και οδηγούνται προς κατάλληλη 
επεξεργασία (αποστείρωση) πριν την τελική διάθεση. 

3 

Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα, τα οποία απαγορεύεται αυστηρά να διατίθενται σε δημόσια δίκτυα 
αποχέτευσης, συλλέγονται χωριστά και ανάλογα με την κατηγορία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την 
επικινδυνότητα που εμφανίζουν οδηγούνται σε κατάλληλη επεξεργασία-διάθεση σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων. 

4 

Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραγωγής μεγάλου όγκου αποβλήτων ως συνέπεια νοσηλείας 
μεγάλου αριθμού κρουσμάτων COVID-19 από το Νοσοκομείο, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς 
ανθρώπινους και υλικούς πόρους, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη ασφαλή διαχείριση των 
αποβλήτων ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Κάθε συμμετέχον θα πρέπει να 
αναφέρει τους ανθρωπίνους και υλικούς πόρους που διαθέτει και την επιχειρησιακή ετοιμότητα αυτού 
για την κάλυψη τέτοιων έκτακτων περιπτώσεων. Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επιβάρυνσης της 
λειτουργίας του Νοσοκομείου και αυξημένης παραγωγής αποβλήτων λόγω νοσηλευομένων ασθενών με 
COVID-19, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει αποδεδειγμένα να μπορεί να εξυπηρετεί το Νοσοκομείο ακόμη 
και σε καθημερινή βάση (όλες τις ημέρες της εβδομάδας). Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η 
τεκμηρίωση ότι ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτει και να 
δηλώσει πρόσθετα εφεδρικά οχήματα, ίδια σε αριθμό και χωρητικότητα με αυτά που δηλώνονται ως 
κύρια 2 οχήματα για την τακτική εκτέλεση του έργου της Υ.Μ. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα στοιχεία των 
πρόσθετων αυτών εφεδρικών οχημάτων. Επιπλέον, ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής - μεταφοράς 
των ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτει και να δηλώσει πρόσθετο εφεδρικό προσωπικό, ίδιο σε αριθμό και 
ειδικότητα με αυτό που δηλώθηκε ως κύριο προσωπικό (2 οδηγούς) για την τακτική εκτέλεση του έργου 
της ΥΜ. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα στοιχεία του πρόσθετου αυτού εφεδρικού προσωπικού. 

 

 

 


