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1. Κατηγορίες Αποβλήτων  

Οι Υ.Μ. Πρωτοβάθµιας Φροντίδας της 2ης ΥΠΕ παράγουν απόβλητα κατά κύριο λόγο 

αµιγώς µολυσµατικά (ΕΑΑΜ). Ωστόσο, υπάρχει ένα µικρός αριθµός µονάδων τα 

οποία παράγουν απόβλητα κατηγοριών ΜΕΑ & ΑΕΑ.  Ως Επικίνδυνα Απόβλητα 

Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ) χαρακτηρίζονται, όλα τα απόβλητα τα οποία 

εκδηλώνουν µόνο  την  επικίνδυνη  ιδιότητα  Η9  σύµφωνα  µε  το  παράρτηµα  ΙΙΙ  του  

Ν. 4042/2012.  Ως Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), εκείνα τα οποία εκδηλώνουν 

την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 ταυτόχρονα µε µία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες 

σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του αρ. 60 του Ν. 4042/2012. Τέλος, ως Άλλα 

Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), εκείνα τα οποία εκδηλώνουν µία τουλάχιστον 

επικίνδυνη ιδιότητα  εκτός  της  ιδιότητας  Η9. 

 

2. Προδιαγραφές υλικών προσωρινής αποθήκευσης – Σήµανση   

Οι τεχνικές προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των συσκευασιών συλλογής, 

αποθήκευσης και µεταφοράς των ΕΑΥΜ, όπως και γενικά των Επικινδύνων 

Αποβλήτων, υπαγορεύονται από τις προαναφερόµενες συµφωνίες και κώδικες (ADR, 

ΙΜΟ/IMDG, RID, IATA, ICAO), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Η συλλογή, η συσκευασία,  η στεγανότητα, η σήµανση και η προσωρινή 

αποθήκευση των αποβλήτων ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ στους κατάλληλους ψυκτικούς 

θαλάµους ή θαλάµους κατάψυξης που προσκοµίζει ο Φ.∆, εκτελείται µε την ευθύνη 

του κατόχου και σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (ΚΥΑ 

146163/2012 &  Υ.Α. Οικ. 41848/1848/2017 - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 

απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων 

Υγειονοµικών Μονάδων, όπως ισχύει .  

Ειδικότερα, η συσκευασία των αποβλήτων  γίνεται σε ειδικούς περιέκτες 

ΕΑΑΜ/ΜΕΑ (χάρτινο hospital box 40lt ή/ και πλαστικός περιέκτης 

επαναχρησιµοποιούµενος µόνο για τα ΕΑΑΜ ) κίτρινου (ΕΑΑΜ) ή κόκκινου (ΜΕΑ) 

χρώµατος που προµηθεύει ο Φ.∆., ο οποίος φέρει συνοδευτικά πλαστική σακούλα, 

κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαµηλής 

πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5-2 mm. Ο περιέκτης πρέπει να κλείνει µε 

τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγµά του µετά το κλείσιµό του.  Τα hospital 

boxes και οι λοιπές συσκευασίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µεταφορά, 

να είναι κατάλληλες κατά UN, 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.  

Η συσκευασία των αιχµηρών αντικειµένων γίνεται σε υποδοχείς κατάλληλους για 

τη χωριστή συλλογή αιχµηρών αποβλήτων (3 ή/και 4 ή/και 5,5 lt) τα οποία 

προορίζονται είτε προς αποτέφρωση, είτε προς αποστείρωση και υποχρεωτικά πρέπει 

να πληρούν τα ακόλουθα: Να είναι µιας χρήσεως, άκαµπτοι, αδιάτρητοι, αδιαφανείς, 

υψηλής πυκνότητας, αδιαπέραστοι από την υγρασία, µη παραµορφούµενοι για ασφαλή 

µεταφορά, να είναι κατάλληλοι κατά UN, να έχουν το διεθνές σύµβολο του 

µολυσµατικού και επικινδύνου, και την αντίστοιχη σήµανση, ανάλογα µε την κλάση 

UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, να χαρακτηρίζονται µε τον όρο «Αιχµηρά 

Απόβλητα», να είναι  κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), να είναι φιλικοί 

προς το περιβάλλον, να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής και να έχουν κατάλληλη 



διάταξη ασφαλείας, ώστε µετά την πλήρωση τους και το κλείσιµο του περιέκτη να είναι 

αδύνατη η διασπορά των παθογόνων µικροοργανισµών.  

Για τα ΑΕΑ Βαρέλια ή µπιτόνια από πλαστικό ή αλουµίνιο ή άλλες συσκευασίες 

από ισοδύναµο υλικό, τα οποία βασίζονται στις απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, και 

ICAD, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: µιας χρήσεως, λευκού χρώµατος για τις 

πλαστικές συσκευασίες, να έχουν το διεθνές σύµβολο του επικίνδυνου, και την 

αντίστοιχη σήµανση, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται. Να 

χαρακτηρίζονται µε τον όρο «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)», να είναι 

κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC), µη παραµορφωµένα για ασφαλή 

µεταφορά, κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη µεταφορά τους. Κατά την 

αποτέφρωση τους να µην παράγονται επικίνδυνα αέρια, να είναι φιλικά προς το 

περιβάλλον και να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι.  

Ειδικότερα, οι συµµετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να προσκοµίσουν α)τεχνική 

προσφορά όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και 

αντικειµένων σε επαφή µε ΕΑΥΜ, δείγµατα των υλικών συσκευασίας που θα 

χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας (πλαστικός σάκος, χάρτινο hospital 

box, επαναχρησιµοποιούµενος δευτερογενής περιέκτης για τα ΕΑΑΜ,  κυτίο 

αιχµηρών, συσκευασία ΑΕΑ) και γ) όλα τα κατάλληλα συνοδευτικά πιστοποιητικά 

επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση υλικών που 

προέρχονται από την αλλοδαπή.   

3. Παραλαβή & Μεταφορά Αποβλήτων 

Η διαδικασία ασφαλούς παραλαβής και µεταφοράς των αποβλήτων, θα 

πραγµατοποιείται µε µέσο και προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης που διαθέτει πλήρη 

και κατάλληλη αδειοδότηση, µέχρι την µόνιµο εγκατάσταση επεξεργασίας τους,  

Τα παρακάτω είναι δεσµευτικά, µε πλήρη νοµική ευθύνη του φορέα διαχείρισης και 

χωρίς κανένα άλλο προστιθέµενο κόστος για την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Σε 

κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα του φορτίου µεταφοράς. 

∆ηλαδή, θα πρέπει να εκδίδεται έντυπο αναγνώρισης µε το οποίο συνοδεύεται κάθε 

φορτίο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νόµιµες διαδικασίες. Οι προβλεπόµενες διαδικασίες 

και άδειες κατατίθενται κατά την προσφορά συµµετοχής προς έλεγχο. Ο οδηγός και το 

αυτοκίνητο µεταφοράς διαθέτουν πάντα τις ισχύουσες άδειες και εγκρίσεις µεταφοράς, 

διατίθεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε ατυχήµατα και συµβάντα. Ο κάτοχος 2η ΥΠΕ 

θα πρέπει να ενηµερώνεται εγκαίρως για κάθε περιστατικό ελέγχου αρµόδιων φορέων, 

ατυχήµατος ή προβλήµατος που αλλάζει τις συνθήκες του προγράµµατος µεταφοράς 

των αποβλήτων.   

Η παραλαβή των αποβλήτων θα πραγµατοποιείται  σε καθορισµένες 

ηµεροµηνίες καθ’ υπόδειξη της Κ.Υ. της 2ης ΥΠΕ  (π.χ. εβδοµαδιαία, µηνιαία, ετήσια 

κλπ), σε ωράριο τακτικής λειτουργίας, 07:00‐15:00  παρουσία της επιτροπής 

παράδοσης ΕYAM. Η παραλαβή σε έκτακτες περιπτώσεις  ή ανάγκες, επιπροσθέτως 

του τακτικού προγράµµατος παραλαβών γίνεται µετά από κλήση της Υ.Μ  κατ’ 

εξαίρεση και σε ηµέρες αργιών. Σε περιπτώσεις αδυναµίας εκτέλεσης του τακτικού 

προγράµµατος παραλαβών από την Υ.Μ. µε υπαιτιότητα του φορέα διαχείρισης, ο 

φορέας φροντίζει για την διατήρηση των αποβλήτων µε την προβλεπόµενη από την 

νοµοθεσία διαδικασία και φέρει την ευθύνη εκπλήρωσης των κυρώσεων οικονοµικού 

και νοµικού χαρακτήρα που απορρέουν από την προκύπτουσα δυσλειτουργία και 

βλάβη. 

Ο ανάδοχος Φορέας ∆ιαχείρισης (Φ.∆.) πρέπει να έχει εφοδιαστεί µε ζυγαριά 

ακριβείας όπου θα ζυγίζονται οι περιέκτες  που παραλαµβάνονται από τις Υ.Μ. Η 

ζυγαριά θα πρέπει να είναι κινητή και να µπορεί να µεταφέρεται στο χώρο όπου θα 

γίνεται η παραλαβή -παράδοση   των  αποβλήτων παρουσία   του  Υπεύθυνου  



Αποθήκευσης   ΕΑ   ή   των Υπεύθυνων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων των Υ. Μ. Κατά την 

παραλαβή, θα πρέπει να εκδίδεται από το ζυγιστικό µηχάνηµα αντίγραφο του βάρους 

των παραλαµβανοµένων ΕΑΥΜ, το οποίο θα επισυνάπτεται στο έντυπο έγγραφο 

αναγνώρισης. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει βεβαίωση 

ετήσιας διακρίβωσης του ζυγιστικού µηχανήµατος σε ισχύ. 

Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά και πιστοποιητικά νοµίµως θεωρηµένα για το γνήσιο του αντιγράφου 

1. Περιφερειακή ή/ και ∆ιαπεριφερειακή άδεια για συλλογή – µεταφορά 

επικίνδυνων αποβλήτων υγειονοµικών   µονάδων . 

2. Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, του νόµιµου κατόχου της άδειας µεταφοράς 

ΕΑΥΜ, στην οποία να δηλώνεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον 2 αδειοδοτηµένα 

οχήµατα µεταφοράς ΕΑΥΜ (αριθµός + τεχνικά χαρακτηριστικά), καθ’  όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τους 

επιµέρους όρους της παρούσας διακήρυξης. καθώς και τα αντίστοιχα  πιστοποιητικά – 

εκθέσεις ελέγχου κατά ADR και ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται η συµµόρφωση των 

φορτηγών ψυγείων µεταφοράς ΕΑΥΜ σύµφωνα µε τους κανόνες ADR για την 

σύννοµη οδική µεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, αλλά και η ικανότητα 

ψύξης των φορτηγών ψυγείων µεταφοράς  ΕΑΥΜ αντιστοίχως.  

3. 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. 

4. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο των (τουλάχιστον 2) φορτηγών που θα εκτελέσουν 

το έργο της µεταφοράς των ΕΥΑΜ. 

5. Πιστοποιητικά επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα 

διενεργούν την µεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για την σχέση 

εργασίας των οδηγών µε την εταιρεία. Σε περίπτωση αλλαγής του χρησιµοποιούµενου 

προσωπικού κατά την διάρκεια της σύµβασης, θα πρέπει να προσκοµίζονται εντός 5 

ηµερών στην 2η ΥΠΕ τα αντίστοιχα στοιχεία των νεοπροσληφθέντων που έχουν 

αντικαταστήσει το προϋπάρχουν προσωπικό. Για την εκτέλεση του έργου απαιτείται η 

προσκόµιση στοιχείων κατ’ ελάχιστο τριών (3) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής, του νόµιµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΥΜ, 

ότι το εµπλεκόµενο προσωπικό στην συλλογή και µεταφορά των ΕΑΥΜ είναι 

εφοδιασµένο µε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας ( µάσκες, ιµατισµός, γάντια, 

ποδονάρια) και έχει εφαρµοστεί η διαδικασία ανοσοποίησης του εµπλεκοµένου 

προσωπικού του Φ.∆. για τον ιό της Ηπατίτιδας Β και του Τετάνου.  

7. Αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να κατατεθεί στην 

τεχνική προσφορά, όπως επίσης και τα πλήρη στοιχεία του εντεταλµένου  Συµβούλου 

Ασφαλείας για την µεταφορά (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 64834/5491/2000- ΦΕΚ 1350Β),  

όπως ισχύει.  

8. Συµφωνητικό ή σύµβαση συνεργασίας µε Πλοιοκτήτρια εταιρεία για την 

µεταφορά ΕΑΥΜ δια θαλάσσης. Με την ολοκλήρωση της αποκοµιδής και εντός 5 

εργάσιµων ηµερών, θα πρέπει να υποβάλλονται για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας, 

όλα τα νόµιµα παραστατικά που θα αποδεικνύουν ότι το δηλωθέν µεταφορικό µέσο, 

έχει εκτελέσει την προβλεπόµενη µεταφορά στην Κ.Υ της 2ης ΥΠΕ.  

 



9. Πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2015, 14001:2008 και ΕΛΟΤ 1801:2008 

ή OHSAS 18001:2007 για την συλλογή και µεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων 

και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 

10. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς 

µε ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της  αστικής ευθύνης και κάλυψη ζηµιών προς 

τρίτους και το περιβάλλον.  

11. Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, του νόµιµου κατόχου του Φορέα 

∆ιαχείρισης ότι η συνεργαζόµενη µονάδα αποστείρωσης, διαθέτει σύµφωνο 

συνεργασία µε ΧΥΤΑ ∆ήµου για την παραλαβή των αποβλήτων. Η ίδια Βεβαίωση 

υποβάλλεται για να δηλωθεί και η συνεργασία µε την αδειοδοτηµένη Μονάδα 

Αποτέφρωσης.   

 

Προτείνεται οι παραπάνω αναφερόµενες Τεχνικές Προδιαγραφές να βγουν σε 

διαβούλευση για χρονικό διάστηµα που κρίνει σκόπιµο το υπεύθυνο για την διεξαγωγή 

του διαγωνισµού Τµήµα Προµηθειών της ∆ΟΟΥ της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου.  

                                                                 

 


