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Τεχνικές  Προδιαγραφές  

∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) 

 

Α. Συλλογή- Συσκευασία - Σήµανση  ΕΑΑΜ 

Η συσκευασία των µολυσµατικών αποβλήτων πρέπει να ακολουθεί αυστηρώς 

τις προδιαγραφές της µεθοδολογίας που θα επιλεγεί ώστε να συµφωνεί µε τις 

διεθνείς οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφαλή 

διαχείρισή  τους. 

Ανάλογα µε το είδος τους,  τα ΕΑΑΜ συσκευάζονται σε: 

• Σακούλες για όλα τα ΕΑΑΜ πλην των αιχµηρών και των υγρών  

• ∆οχεία για αιχµηρά ΕΑΑΜ όπως: σύριγγες µιας χρήσεως µε 

ενσωµατωµένη τη βελόνη, βελόνες, µαχαιρίδια, λάµες, νυστέρια, 

συµπεριλαµβανοµένων και των σπασµένων γυαλιών 

• Κάδους - ∆οχεία για τα ογκώδη αιχµηρά µολυσµατικά (όπως καθετήρες 

και συσκευές παροχέτευσης θώρακα) και για χρήση σε ειδικές 

περιπτώσεις όταν απαιτείται µεγαλύτερη ασφάλεια στη διαχείριση των 

ΕΑΑΜ  

• Τριπλή συσκευασία (τύπου Hospital Box)  η οποία αποτελείται από 

εξωτερική κόκκινη σακούλα, χαρτοκυτία και εξωτερική κόκκινη σακούλα, 

αν επιλεγεί η αποτέφρωση ως διαχείριση ΕΑΑΜ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΕΑΑΜ 
 

 
Σακούλες:  

Αν η διαδικασία διαχείρισης των ΕΑΑΜ είναι η αποστείρωση τότε οι 

συσκευασίες πρέπει: 

1. Να είναι κίτρινου  χρώµατος,  µίας χρήσεως, αδιαφανείς  

2. Να είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

(HDPE) ή χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (LDPE) πάχους 

τουλάχιστον 1.5 mm, που δεν σχίζεται 

3. Να είναι  από στεγανό υλικό, ανθεκτικό κατά τη µεταφορά που να 

στοιβάζεται εύκολα 
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4. Να φέρουν το σήµα του Βιολογικού κινδύνου ανάλογα µε την κλάση UN 

στην οποία κατατάσσονται και να αναγράφεται ο  όρος «Επικίνδυνα 

Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά» 

5. Να φέρουν  ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα στην οποία µε ανεξίτηλο  

µελάνι να αναγράφουν: ηµεροµηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής  

6. Να έχει πτυχωτές πλευρές  (αναδιπλώσεις)  για εξασφάλιση µεγαλύτερης 

χωρητικότητας 

7. Να προσφέρονται σε δύο µεγέθη:  µεγάλο και ενδιάµεσο  

8. Να προσκοµιστούν δείγµατα για την επιλογή του µεγέθους σε σχέση µε 

τους κάδους που διαθέτει το Νοσοκοµείο  

9. Να προσφέρονται βρόχοι ασφάλισης ανά σάκο 

 

Τριπλή συσκευασία (τύπου Hospital Box) 

Αν η διαδικασία διαχείρισης είναι η αποτέφρωση, τότε χρησιµοποιείται η 

τριπλή συσκευασία τύπου Hospital Box: 

1. Να είναι  κόκκινου  χρώµατος από υλικό πλην PVC 

2. Να φέρει το σήµα του βιολογικού κινδύνου ανάλογα µε την κλάση UN στην 

οποία κατατάσσονται και να αναγράφεται ο  όρος «Επικίνδυνα Απόβλητα 

Αµιγώς Μολυσµατικά» 

3. Να είναι από στεγανό υλικό, ανθεκτικό κατά τη µεταφορά που να 

στοιβάζεται εύκολα 

4. Να είναι κατάλληλου πάχους και να µην σχίζεται εύκολα 

5. Να είναι χωρητικότητας 40-60 lt 

 

∆οχεία και Κάδοι Αιχµηρών:   

 
1. Να  είναι ασφαλή για το περιβάλλον  

2. Να είναι αδιάτρητα, στεγανά, άκαµπτα, πλαστικά (πλην PVC), υψηλής 

πυκνότητας 

3. Να είναι κατασκευασµένα από υλικό ανθεκτικό: 

o στις κρούσεις και στις καταπονήσεις ώστε τα στοιχεία τους να µην 

µπορούν να πέσουν κατά τη διάρκεια της µεταφορά τους, µε 

κίνδυνο να τρυπηθεί κάποιος  
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o στην υγρασία έτσι ώστε να µην υπάρχει αλλαγή της συµπεριφοράς του 

δοχείου κατά τη χρήση του 

o στις παραµορφώσεις για ασφαλή µεταφορά και φύλαξη ώστε να 

µπορούν να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο κατά την αποθήκευσή 

τους στον ψυκτικό θάλαµο χωρίς τον κίνδυνο πτώσης 

4. Τα δοχεία για αιχµηρά να είναι κίτρινου χρώµατος αν ακολουθείται η 

διαδικασία της αποστείρωσης αλλά αν ακολουθηθεί η διαδικασία της 

αποτέφρωσης  το δοχείο των αιχµηρών να είναι κόκκινου χρώµατος ή να 

τοποθετείται σε τριπλή κόκκινη συσκευασία 

5. Οι κάδοι για ογκώδη αιχµηρά ή για συσκευασία υγρών αποβλήτων όπως 

παροχετεύσεις, να είναι  µαύρου χρώµατος µε καπάκι ασφαλείας κίτρινου 

χρώµατος, απόλυτα στεγανά έτσι ώστε να µην επιτρέπουν την πιθανότητα 

διαρροής 

6. Τα δοχεία για αιχµηρά να έχουν  καπάκι µε  ειδική οπή για εύκολη 

αποσύνδεση  του αιχµηρού αντικειµένου  

7. Το δοχείο να  έχει κατάλληλη διάταξη ασφαλείας ώστε µετά την πλήρωση του 

κατά τα ¾  και το κλείσιµο του, κανένα στοιχείο του περιεχοµένου του να µην 

µπορεί να αφαιρεθεί από τον υποδοχέα  

8. 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» 

9. Να κατατεθούν από τον κατασκευαστή τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των 

δοχείων για τη χρήση που προορίζονται 

10. Τα δοχεία αιχµηρών να είναι χωρητικότητας 2-3 lt 

11. Οι κάδοι να είναι χωρητικότητας 10-30 lt και 30-60 lt 

 

Γενικές   Αρχές κατά τη συλλογή και συσκευασία των ΕΑΜΜ  

• Τα ΕΑΑΜ συλλέγονται πλησίον του τόπου παραγωγής τους. Οι σακούλες 

συλλογής των ΕΑΑΜ τοποθετούνται σε ποδοκίνητους κλειστούς κάδους 

από υλικό που µπορεί να απολυµανθεί (πλαστικό ή ανοξείδωτο υλικό).  
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• Κατά την διαδικασία συλλογής τους λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή 

δηµιουργίας σκόνης, αέριων εκποµπών, σταγονιδίων καθώς και 

µετάδοσης παθογόνων µικροοργανισµών στο υπεύθυνο προσωπικό. 

• Για την αποφυγή διαρροών οι σακούλες µεγάλου βάρους δύνανται να 

τοποθετούνται και σε δεύτερη πλαστική σακούλα ίδιων χαρακτηριστικών 

µε τον πρωτογενή περιέκτη και να κλείνουν µε βρόχο ασφαλείας. Οι 

σακούλες ελαφρού βάρους µπορούν να κλείσουν µε δέσιµο του λαιµού της 

σακούλας. Σε όλους τους υποδοχείς τοποθετείται ετικέτα  µε το σήµα του 

βιολογικού κινδύνου στην οποία αναγράφεται το σηµείο και η ηµεροµηνία 

παραγωγής των ΕΑΑΜ. 

• Η πλήρωση των υποδοχέων (σακούλες, δοχεία, κάδοι) δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού τους όγκου. Οι περιέκτες 

σφραγίζονται επί τόπου από τους εργαζόµενους του συνεργείου 

καθαριότητας. Αποµακρύνονται καθηµερινά από τους χώρους συλλογής 

των Τµηµάτων προς τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του 

Νοσοκοµείου έτσι ώστε να αποσοβείται ο κίνδυνος ατυχήµατος από τα 

αιχµηρά, να αποφεύγεται η  συσσώρευσή τους και να διευκολύνεται η 

διατήρηση της Υγιεινής του χώρου. Κανένας υποδοχέας δεν 

αποµακρύνεται από το χώρο παραγωγής  αν δεν είναι κλεισµένος στεγανά 

και δεν  φέρει την απαραίτητη ετικέτα 

• Τα συσκευασµένα απόβλητα, µετά από τη διαλογή τους στην πηγή, 

απαγορεύεται να υποστούν οποιαδήποτε περαιτέρω διαλογή. 

Απαγορεύεται η διαδικασία κένωσης και επαναλαµβανόµενης πλήρωσης 

του πρωτογενή υποδοχέα. Απαγορεύεται η ανάµιξη αποβλήτων και 

συσκευασιών διαφορετικών κατηγοριών 

• Οι Υ∆ΑΥΜ θα πραγµατοποιούν περιοδικούς και απροειδοποίητους 

ελέγχους σωστής εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης των ΕΑΑΜ 

• Το Νοσοκοµείο οφείλει να καταρτίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε 

περίπτωση ατυχήµατος κατά τη διαχείριση των ΕΑΑΜ όπως διασπορά 

µεταφερόµενου φορτίου, µίξη ΑΥΜ διαφορετικών κατηγοριών, ατύχηµα 

από αιχµηρά. Το σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει οδηγίες για την 

αντιµετώπιση τέτοιων συµβάντων  όπως για παράδειγµα αντιµετώπιση 

ατυχήµατος από αιχµηρά ΕΑΑΜ, συλλογή και αποµάκρυνση 
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διασκορπισµένων ΕΑΑΜ και απολύµανση του χώρου όπου έγινε η 

διασπορά.  Οι εµπλεκόµενοι στο ατύχηµα θα πρέπει να ειδοποιούν άµεσα 

τον Υ∆ΑΥΜ και την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων  

 

 

Β.  Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) εντός 

της ΥΜ  

Η µεταφορά των EΑΑΜ εντός της ΥΜ γίνεται µε ειδικά τροχήλατα καρότσια, 

που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό και κατά τη χρήση 

τους τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η µεταφορά των 

αποβλήτων γίνεται χωριστά από τη µεταφορά των αναλώσιµων καθαρών 

υλικών, των µαγειρεµένων τροφίµων και των ασθενών. Ακολουθείται 

συγκεκριµένη διαδροµή και χρησιµοποιείται συγκεκριµένος ανελκυστήρας. Ο 

ανελκυστήρας φέρει τη διεθνή σήµανση του µολυσµατικού και επικίνδυνου και 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη µεταφορά αποβλήτων και απολυµαίνεται 

στο τέλος της ηµέρας και εκτάκτως σε περίπτωση ατυχήµατος. Σε περίπτωση 

βλάβης του συγκεκριµένου ανελκυστήρα χρησιµοποιείται άλλος ανελκυστήρας 

σε χρονικά διαστήµατα αυστηρά προκαθορισµένα ο οποίος και απολυµαίνεται 

µετά τη χρήση του. 

Για τη µεταφορά των ΕΑΑΜ  εντός Υγειονοµικής Μονάδος, δηλαδή από τους 

χώρους συλλογής των Τµηµάτων προς το χώρο προσωρινής αποθήκευσης,  

θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τροχήλατα µεταφοράς.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΑΑΜ 

 

1. Να είναι αποκλειστικής χρήσης για τη µεταφορά των ΕΑΑΜ 

2. Να φέρουν το διακριτό σήµα του βιολογικού κινδύνου  

3. Να είναι αθόρυβα και να φέρουν χειρολαβές 

4. Να φορτώνονται και να ξεφορτώνονται εύκολα 

5. Να φέρουν τροχούς και φρένο για την επίτευξη ακινητοποίησης τους κατά 

την φόρτωση και εκφόρτωση 
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6. Να είναι ανθεκτικά στις κρούσεις και στις καταπονήσεις που τυχόν 

προκαλούνται κατά τη µετακίνηση και µεταφορά τους 

7. Να καθαρίζονται εύκολα και να απολυµαίνονται καθηµερινά µε το 

ενδεδειγµένο από την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων 

απολυµαντικό  

8. Να φέρουν οπή στον πυθµένα για την αποµάκρυνση των υγρών κατά το 

πλύσιµό τους 

 

Γ. Αποθήκευση Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ)   

 

•••• Τα ΕΑΑΜ πρέπει, µέχρι την τελική αποµάκρυνσή τους από την 

Υγειονοµική Μονάδα (ΥΜ), να παραµένουν στον ειδικά διαµορφωµένο 

ψυκτικό θάλαµο, που βρίσκεται στο  χώρο προσωρινής αποθήκευσης των 

ΑΥΜ της ΥΜ  

•••• Ο ψυκτικός θάλαµος θα πρέπει να φέρει στο εξωτερικό του ευκρινή 

σήµανση µε τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές σύµβολο του 

µολυσµατικού και επικίνδυνου 

•••• Η αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερµοκρασία 

≤5°C, εντός της εγκατάστασης της ΥΜ και για χρονικό διάστηµα όχι 

µεγαλύτερο των πέντε (5) ηµερών. Σε περίπτωση που η θερµοκρασία του 

ψυκτικού θαλάµου είναι <0°C ο χρόνος παραµονής των ΕΑΑΜ µπορεί να 

επεκταθεί σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παραγωγής τους  

και για ποσότητες ΕΑΑΜ <500lt 

•••• Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θαλάµου, η ανάδοχος εταιρεία οφείλει 

να εξασφαλίσει στην Υ.Μ. προσωρινά  ψυκτικό θάλαµο για την κάλυψη 

των εκτάκτων αναγκών  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 

1. Ο ψυκτικός θάλαµος πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας  

2. Πλησίον του ψυκτικού θαλάµου βρίσκεται ζυγαριά για τη ζύγιση των 

ΕΑΑΜ πριν την αποµάκρυνση από την ΥΜ 

3. Να βρίσκεται σε σηµείο που θα διευκολύνει την ευχερή διακίνηση των 

οχηµάτων µεταφοράς των ΕΑΑΜ εκτός της ΥΜ 
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4. Η τοποθέτηση των περιεκτών των ΕΑΑΜ  εντός του ψυκτικού θαλάµου 

θα πρέπει να γίνεται µε επιµέλεια και συµµετρικά 

5. Η κατασκευή του θαλάµου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής 

ανθεκτικότητας µε αντοχή στην οξείδωση 

6. Ο θάλαµος πρέπει να είναι βαµµένος εξωτερικά και εσωτερικά, µε 

υψηλής αντοχής χρώµατα 

7. Ο θάλαµος να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο µε κατάλληλο 

υπόστρωµα (µεταλλικό ή βιοµηχανικού τύπου) για ενίσχυση του 

δαπέδου 

8. Να υπάρχει µόνωση του ψυκτικού θαλάµου 

9. Ο θάλαµος να φέρει µεταλλική πόρτα ασφαλείας, η οποία κλείνει 

αεροστεγώς, µε εξωτερικό διακόπτη για την ενεργοποίηση του 

εσωτερικού φωτισµού ή να υπάρχει εσωτερικό σύστηµα φωτισµού µε 

αδιάβροχες λυχνίες οι οποίες να τίθενται σε λειτουργία άµεσα µε το 

άνοιγµα της πόρτας 

10. Ο θάλαµος να διαθέτει πόµολο ασφαλείας για άνοιγµα και από το 

εσωτερικό του 

11. Η ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να αποτελείται από έναν εξωτερικό 

πίνακα, µεταλλικό, για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του 

ψυκτικού θαλάµου. Ο πίνακας, πρέπει να διαθέτει ένα θερµοστάτη, µια 

µικροαυτόµατη ασφάλεια, και έναν ρευµατολήπτη  βιοµηχανικού 

τύπου, στεγανό. Το σύστηµα ψύξης πρέπει να είναι αυτόνοµο, µε 

ψυκτική µονάδα συντήρησης και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήµατα για τη σωστή και αυτόµατη λειτουργία του 

 

∆. Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) εκτός 

της ΥΜ  

Για τη οδική µεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Υγειονοµικής Μονάδας εφαρµόζονται 

οι ρυθµίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα 

εµπορεύµατα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής 

Συµφωνίας για τις Οδικές Μεταφορές (Accord European relatif au transport 

international des merchandises Dangereuses par Route – ADR. 
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•••• Για τη µεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Υγειονοµικής Μονάδος ο οδηγός του 

οχήµατος που εκτελεί τη µεταφορά πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος 

πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των 

µεταφερόµενων υλικών  

•••• Να είναι εφοδιασµένα µε άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών 

κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-

µεταφοράς Επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7-3-07), όπως 

τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948). 

•••• Η αποµάκρυνση των ΕΑΑΜ από το χώρο του Νοσοκοµείου να 

πραγµατοποιείται σε καθηµερινή βάση και συγκεκριµένα από 11:00 µµ 

έως 02:00 πµ για να µην παρακωλύεται η λειτουργία και διαταράσσεται η 

ησυχία του Νοσοκοµείου 

•••• Πριν την αποµάκρυνση των ΕΑΑΜ εκτός Υ.Μ., θα προηγείται η ζύγιση των 

αποβλήτων  παρουσία εκπροσώπου του Νοσοκοµείου που θα ορισθεί 

από τη ∆ιοίκηση 

•••• Το νοσοκοµείο διαθέτει ζυγαριά ζύγισης των ΕΑΑΜ. Σε περίπτωση βλάβης 

της ζυγαριάς ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για τη διαδικασία 

ζύγισης αναλαµβάνοντας τα έξοδα της ζύγισης 

•••• Μετά τη ζύγιση και τοποθέτηση των ΕΑΑΜ στο όχηµα µεταφοράς ο 

ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί διαδικασίες καθαρισµού και απολύµανσης 

του χώρου και να τον παραδίδει κενό από απόβλητα και τακτοποιηµένο 

•••• Οι εξουσιοδοτηµένοι από το φορέα διαχείρισης µεταφορείς υποχρεούνται 

να παραδίδουν τα ΕΑΑΜ, ανάλογα µε την επεξεργασία που αυτά θα 

υποβληθούν, στην κατάλληλη και προσυµφωνηµένη εγκατάσταση 

επεξεργασίας ΕΑΑΜ εκτός ΥΜ 

•••• Κατά τη µεταφορά τους εκτός Υγειονοµικής Μονάδος, τα ΕΑΑΜ πρέπει να 

συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης. Το έντυπο αναγνώρισης 

συµπληρώνεται εις  τριπλούν από τον υπάλληλο που έχει ορίσει το 

Νοσοκοµείο και παρίσταται στη ζύγιση και το µεταφορέα της αναδόχου 

εταιρείας. Τα έντυπα αναγνώρισης συνοδεύουν τα ΕΑΑΜ κατά τη 

µεταφορά τους στη µονάδα Επεξεργασίας εκτός Νοσοκοµείου. Ένα 

αντίγραφο ζύγισης παραµένει στο Νοσοκοµείο ως αποδεικτικό της 
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διαδικασίας ζύγισης, έως ότου επιστραφεί το υπογεγραµµένο έντυπο 

αναγνώρισης από τη Μονάδα επεξεργασίας. Τα έντυπα αναγνώρισης  

υπογράφονται από τον υπεύθυνο εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΑΜ και 

στη συνέχεια ένα (1) επιστρέφεται  στην  Υγειονοµική Μονάδα που 

παρήγαγε τα ΕΑΑΜ και αρχειοθετείται, ένα (1) διατηρεί ο µεταφορέας στα 

αρχεία του και ένα (1)  διατηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας των ΕΑΑΜ.  

•••• Ο Υπεύθυνος ζύγισης του Νοσοκοµείου παραδίδει τα υπογεγραµµένα 

έντυπα αναγνώρισης στον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

Υγειονοµικής Μονάδας (Υ∆ΑΥΜ)  ο οποίος διατηρεί το αρχείο διαχείρισης 

των ΑΥΜ και είναι έτσι σε θέση να αποστέλλει στοιχεία σχετικά µε την 

παραγωγή και διαχείριση των ΑΥΜ της ΥΜ όπου και όποτε του ζητηθεί 

•••• Το Νοσοκοµείο ουδεµία ευθύνη φέρει  για τις, µετά την αποµάκρυνση από 

αυτό, τυχόν ανεπάρκειες και παραλείψεις του φορέα διαχείρισης. Ο 

Ανάδοχος αναλαµβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου                                                 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΕΑΑΜ 

 

1. Να είναι κατάλληλο και εφοδιασµένο µε πιστοποιητικό έγκρισης ADR 

2. Να φέρει κατάλληλη σήµανση, το διεθνές σήµα κινδύνου το οποίο να 

επιδεικνύεται σε εµφανές σηµείο 

3. Να είναι κατάλληλου µεγέθους σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. 

4. Να είναι τελείως κλειστό, στεγανό ώστε να επιτρέπει την ασφαλή 

µεταφορά των ΕΑΑΜ 

5. Να διατηρεί τη ψύξη ≤8οC 

6. Να µη φέρει µηχανισµό συµπίεσης των αποβλήτων 

7. Να υπάρχει διάφραγµα µεταξύ της καµπίνας του οδηγού και του σώµατος 

του οχήµατος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου 

σε περίπτωση σύγκρουσης 

8. Να διαθέτει κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη µη 

µετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του 

9. Να υπάρχει χωριστό διαµέρισµα για τον εξοπλισµό έκτακτης ανάγκης  
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10. Να διαθέτει εργαλεία και απολυµαντικά για την αντιµετώπιση περίπτωσης 

ατυχήµατος, µαζί µε τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των 

υγρών διαρροών 

11. Να διαθέτει στρογγυλεµένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή 

κατακράτησης υγρών διαρροών 

12. Να µπορεί να πλένεται και να απολυµαίνεται εύκολα και να διαθέτει 

διευκολύνσεις για την ατοµική προστασία του οδηγού και των χειριστών 

13. Να έχει βιβλίο καταγραφής των στοιχείων µε τις βάρδιες των µεταφορέων 

αποβλήτων 

14. Να µην χρησιµοποιείται  για µεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων 

15. Να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται µετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις 

εγκαταστάσεις της εξωτερικής µονάδας επεξεργασίας, ώστε να διατηρείται 

σε άριστη υγειονοµική κατάσταση κατά την προσέλευση στην Υ.Μ. για την 

αποµάκρυνση των ΕΑΑΜ 

 

Ε. Επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ)   

Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ θα πραγµατοποιείται  εκτός Υ.Μ. από 

νόµιµη σταθερή µονάδα που µπορεί να χρησιµοποιεί την µέθοδο της 

αποτέφρωσης ή της αποστείρωσης και απαραιτήτως η προτεινόµενη 

µέθοδος να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους της ΚΥΑ 

146163/8.15.2012/τΒ/ΦΕΚ1537 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων 

Υγειονοµικών Μονάδων»  

 

 Προσόντα αναδόχου εταιρείας - Επισηµάνσεις 

 

Λόγω της εξειδίκευσης του αντικειµένου αλλά και του κρίσιµου για την 

∆ηµόσια Υγεία και την οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου, µε κάθε προσφορά 

απαραιτήτως να κατατεθούν προς αξιολόγηση: 

1. Άδεια λειτουργίας και βεβαίωσης περιβαλλοντικών όρων της Μονάδας 

αποτέφρωσης ή αποστείρωσης των Επικίνδυνων Ιατρικών αποβλήτων  

2.  Άδεια συλλογής και µεταφοράς Επικίνδυνων Ιατρικών αποβλήτων 

3. Βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων από την Περιφέρεια ή τη 

Νοµαρχία µετά την αποστείρωσή τους 
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4. Πιστοποιητικό έγκρισης ADR οχηµάτων και οδηγών για τη µεταφορά 

ΕΙΑ 

5. Πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ για τις  διαδικασίες αποστείρωσης και 

αποτέφρωσης  

6. Σε περίπτωση συνεργασίας µε άλλη µεταφορική εταιρεία για την 

εκτέλεση µέρους του έργου µεταφοράς των αποβλήτων, τότε ο 

Ανάδοχος δικαιούται να καταθέτει γνήσιο αντίγραφο της µεταξύ τους 

σύµβασης 

7. Αποδεικτικά στοιχεία (συµβάσεις, βεβαιώσεις κ.τ.λ.) µε τα οποία 

αποδεικνύεται η συνεχής απασχόληση του κάθε συµµετέχοντος στον 

τοµέα του αντικειµένου του διαγωνισµού (τουλάχιστον κατά την 

τελευταία τριετία), καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που να διαµορφώνει 

το προφίλ της συµµετέχουσας εταιρείας 

8. Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο του Αναδόχου µε ασφαλιστική εταιρεία για 

ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψη ζηµιών προς τρίτους και το 

περιβάλλον 

9. Αντίγραφο θεωρηµένης από την Επιθεώρηση Εργασίας, κατάσταση 

του απασχολούµενου προσωπικού της συµµετέχουσας εταιρείας µε 

ενδείξεις ειδικότητας κτλ σχετικά µε τον τοµέα του αντικειµένου του 

∆ιαγωνισµού. 

10. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε αναλυτική αναφορά στην Τεχνική Προσφορά 

σχετικά µε τον ιδιόκτητο απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό που 

διαθέτει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου ( συλλογής-

µεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης). 

11. Υπεύθυνη δήλωση µε αναλυτική αναφορά στην τεχνική προσφορά 

σχετικά µε το απαιτούµενο έµπειρο προσωπικό (οδηγοί, εργάτες, 

τεχνικοί, επιστήµονες, διοικητικοί κτλ) που διαθέτει η ανάδοχος εταιρεία 

για την εκτέλεση του έργου (συλλογής-µεταφοράς, επεξεργασίας και 

τελικής διάθεσης) 

12. Η τιµή για την διαχείριση (µεταφορά, επεξεργασία, τελική διάθεση 

επεξεργασµένων) να δοθεί στην Οικονοµική Προσφορά ανά κιλό.  
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Τεχνικές  Προδιαγραφές  

∆ιαχείρισης Μεικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) 

 

Α. Συλλογή- Συσκευασία - Σήµανση  ΜΕΑ 

Η συσκευασία των µεικτών επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να ακολουθεί 

αυστηρώς τις προδιαγραφές της διαδικασίας της αποτέφρωσης, ώστε να 

συµφωνεί µε τις διεθνείς οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος και 

την ασφαλή διαχείρισή  τους. 

Τα ΜΕΑ συσκευάζονται σε: 

• Τριπλή συσκευασία (τύπου Hospital Box)  η οποία αποτελείται από 

εξωτερική κόκκινη σακούλα, χαρτοκυτίο και εξωτερική κόκκινη σακούλα 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΑ 
 

Τριπλή συσκευασία (τύπου Hospital Box) 

Αν η διαδικασία διαχείρισης είναι η αποτέφρωση, τότε χρησιµοποιείται η 

τριπλή συσκευασία τύπου Hospital Box: 

1. Να είναι µίας χρήσεως  

2. Να είναι  κόκκινου  χρώµατος και αδιαφανείς, από υλικό πλην PVC  

3. Να φέρει το σήµα του µολυσµατικού ή/και επικίνδυνου ανάλογα µε την 

κλάση UN στην οποία κατατάσσονται και να αναγράφεται ο  όρος «Μεικτά 

Επικίνδυνα Απόβλητα» 

4. Να είναι από στεγανό υλικό, ανθεκτικό κατά τη µεταφορά που να 

στοιβάζεται εύκολα 

5. Να είναι κατάλληλου πάχους και να µην σχίζεται εύκολα 

6. Να είναι χωρητικότητας 40-60 lt 

7. Να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι στην 

οποία θα αναγράφεται: ηµεροµηνία παραγωγής, ακριβής θέση παραγωγής 

(π.χ. θάλαµος/τµήµα/εργαστήριο/προορσιµό αποβλήτων) 
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Γενικές   Αρχές κατά τη συλλογή και συσκευασία των ΜΕΑ  

• Τα ΜΕΑ συλλέγονται πλησίον του τόπου παραγωγής τους.  

• Κατά την διαδικασία συλλογής τους λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή 

δηµιουργίας σκόνης, αέριων εκποµπών, σταγονιδίων καθώς και 

µετάδοσης παθογόνων µικροοργανισµών στο υπεύθυνο προσωπικό. 

• Η πλήρωση των υποδοχέων (τριπλή συσκευασία) δεν πρέπει να ξεπερνά 

τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού τους όγκου. Οι περιέκτες σφραγίζονται 

επί τόπου από τους εργαζόµενους του συνεργείου καθαριότητας. Κανένας 

υποδοχέας δεν αποµακρύνεται από το χώρο παραγωγής  αν δεν είναι 

κλεισµένος στεγανά και δεν  φέρει την απαραίτητη ετικέτα. 

Αποµακρύνονται καθηµερινά από τους χώρους συλλογής των Τµηµάτων 

προς τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Νοσοκοµείου έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η  συσσώρευσή τους και να διευκολύνεται η διατήρηση της 

Υγιεινής του χώρου 

• Τα συσκευασµένα απόβλητα, µετά από τη διαλογή τους στην πηγή, 

απαγορεύεται να υποστούν οποιαδήποτε περαιτέρω διαλογή. 

Απαγορεύεται η διαδικασία κένωσης και επαναλαµβανόµενης πλήρωσης 

του πρωτογενή υποδοχέα. Απαγορεύεται η ανάµιξη αποβλήτων και 

συσκευασιών διαφορετικών κατηγοριών 

• Οι Υ∆ΑΥΜ θα πραγµατοποιούν περιοδικούς και απροειδοποίητους 

ελέγχους σωστής εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης των ΜΕΑ 

• Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά τη διαχείριση των ΜΕΑ όπως διασπορά 

µεταφερόµενου φορτίου, µίξη ΑΥΜ διαφορετικών κατηγοριών, ατύχηµα 

από αιχµηρά, θα ακολουθείται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που 

περιγράφεται στον ΕΚ∆ΑΥΜ. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαµβάνει 

οδηγίες για την αντιµετώπιση συµβάντων, την παροχή πρώτων βοηθειών 

στην περίπτωση  ατυχήµατος, τη συλλογή και αποµάκρυνση 

διασκορπισµένων ΜΕΑ και την απολύµανση του χώρου όπου έγινε η 

διασπορά.  Οι εµπλεκόµενοι στο ατύχηµα θα πρέπει να ειδοποιούν άµεσα 

τον Υ∆ΑΥΜ και την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων  
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Β.  Μεταφορά Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) εντός της ΥΜ  

Η µεταφορά των ΜΕΑ εντός της ΥΜ γίνεται µε ειδικά τροχήλατα καρότσια, 

που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό και κατά τη χρήση 

τους τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η µεταφορά των 

αποβλήτων γίνεται χωριστά από τη µεταφορά των αναλώσιµων καθαρών 

υλικών, των µαγειρεµένων τροφίµων και των ασθενών. Ακολουθείται 

συγκεκριµένη διαδροµή και χρησιµοποιείται συγκεκριµένος ανελκυστήρας. Ο 

ανελκυστήρας φέρει τη διεθνή σήµανση του µολυσµατικού και επικίνδυνου και 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη µεταφορά αποβλήτων και απολυµαίνεται 

στο τέλος της ηµέρας και εκτάκτως σε περίπτωση ατυχήµατος. Σε περίπτωση 

βλάβης του συγκεκριµένου ανελκυστήρα χρησιµοποιείται άλλος ανελκυστήρας 

σε χρονικά διαστήµατα αυστηρά προκαθορισµένα ο οποίος και απολυµαίνεται 

µετά τη χρήση του. 

Για τη µεταφορά των ΜΕΑ  εντός Υγειονοµικής Μονάδος, δηλαδή από τους 

χώρους συλλογής των Τµηµάτων προς το χώρο προσωρινής αποθήκευσης,  

θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τροχήλατα µεταφοράς.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΑ 

 

1. Να είναι αποκλειστικής χρήσης για τη µεταφορά των ΜΕΑ 

2. Να είναι κλειστού τύπου  

3. Να φέρουν το διακριτό σήµα του βιολογικού και επικίνδυνου   

4. Να είναι αθόρυβα και να φέρουν χειρολαβές 

5. Να φορτώνονται και να ξεφορτώνονται εύκολα 

6. Να φέρουν τροχούς και φρένο για την επίτευξη ακινητοποίησης τους κατά 

την φόρτωση και εκφόρτωση 

7. Να είναι ανθεκτικά στις κρούσεις και στις καταπονήσεις που τυχόν 

προκαλούνται κατά τη µετακίνηση και µεταφορά τους 

8. Να καθαρίζονται εύκολα και να απολυµαίνονται καθηµερινά µε το 

ενδεδειγµένο από την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων 

απολυµαντικό  

9. Να φέρουν οπή στον πυθµένα για την αποµάκρυνση των υγρών κατά το 

πλύσιµό τους 
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Γ. Αποθήκευση Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)   

 

•••• Τα ΜΕΑ πρέπει, µέχρι την τελική αποµάκρυνσή τους από την Υγειονοµική 

Μονάδα (ΥΜ), να παραµένουν στον ειδικά διαµορφωµένο ψυκτικό θάλαµο, 

που βρίσκεται στο  χώρο προσωρινής αποθήκευσης των ΑΥΜ της ΥΜ  

•••• Πλησίον του ψυκτικού θαλάµου βρίσκεται ζυγαριά για τη ζύγιση των ΜΕΑ 

πριν την αποµάκρυνση από την ΥΜ 

•••• Ο ψυκτικός θάλαµος φέρει στο εξωτερικό του ευκρινή σήµανση µε τον όρο 

«Επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και 

επικίνδυνου 

•••• Η αποθήκευση των αποβλήτων γίνεται σε θερµοκρασία ≤5°C, εντός της 

εγκατάστασης της ΥΜ και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των πέντε 

(5) ηµερών. Σε περίπτωση που η θερµοκρασία του ψυκτικού θαλάµου 

είναι <0°C ο χρόνος παραµονής των ΜΕΑ µπορεί να επεκταθεί σε τριάντα 

(30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παραγωγής τους  και για ποσότητες ΜΕΑ 

<500lt 

•••• Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θαλάµου, η ανάδοχος εταιρεία οφείλει 

να εξασφαλίσει στην Υ.Μ. προσωρινά  ψυκτικό θάλαµο για την κάλυψη 

των εκτάκτων αναγκών  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 

1. Ο ψυκτικός θάλαµος πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας  

2. Η κατασκευή του θαλάµου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής 

ανθεκτικότητας µε αντοχή στην οξείδωση 

3. Να βρίσκεται σε σηµείο που θα διευκολύνει την ευχερή διακίνηση των 

οχηµάτων µεταφοράς των ΜΕΑ εκτός της ΥΜ 

4. Ο θάλαµος πρέπει να είναι βαµµένος εξωτερικά και εσωτερικά, µε 

υψηλής αντοχής χρώµατα 

5. Ο θάλαµος να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο µε κατάλληλο 

υπόστρωµα (µεταλλικό ή βιοµηχανικού τύπου) για ενίσχυση του 

δαπέδου 

6. Να υπάρχει µόνωση του ψυκτικού θαλάµου 
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7. Ο θάλαµος να φέρει µεταλλική πόρτα ασφαλείας, η οποία κλείνει 

αεροστεγώς, µε εξωτερικό διακόπτη για την ενεργοποίηση του 

εσωτερικού φωτισµού ή να υπάρχει εσωτερικό σύστηµα φωτισµού µε 

αδιάβροχες λυχνίες οι οποίες να τίθενται σε λειτουργία άµεσα µε το 

άνοιγµα της πόρτας 

8. Ο θάλαµος να διαθέτει πόµολο ασφαλείας για άνοιγµα και από το 

εσωτερικό του 

9. Η τοποθέτηση των περιεκτών των ΜΕΑ  εντός του ψυκτικού θαλάµου 

θα πρέπει να γίνεται µε επιµέλεια και συµµετρικά 

10. Η ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να αποτελείται από έναν εξωτερικό 

πίνακα, µεταλλικό, για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του 

ψυκτικού θαλάµου. Ο πίνακας, πρέπει να διαθέτει ένα θερµοστάτη, µια 

µικροαυτόµατη ασφάλεια και έναν ρευµατολήπτη  βιοµηχανικού τύπου, 

στεγανό. Το σύστηµα ψύξης πρέπει να είναι αυτόνοµο, µε ψυκτική 

µονάδα συντήρησης και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για 

τη σωστή και αυτόµατη λειτουργία του 

 

∆. Μεταφορά Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) εκτός της ΥΜ  

Για τη οδική µεταφορά των ΜΕΑ εκτός Υγειονοµικής Μονάδας εφαρµόζονται 

οι ρυθµίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα 

εµπορεύµατα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής 

Συµφωνίας για τις Οδικές Μεταφορές (Accord European relatif au transport 

international des merchandises Dangereuses par Route – ADR. 

•••• Για τη µεταφορά των ΜΕΑ εκτός Υγειονοµικής Μονάδος ο οδηγός του 

οχήµατος που εκτελεί τη µεταφορά πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος 

πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των 

µεταφερόµενων υλικών  

•••• Να είναι εφοδιασµένα µε άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών 

κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-

µεταφοράς Επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7-3-07), όπως 

τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948). 
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•••• Η αποµάκρυνση των ΜΕΑ από το χώρο του Νοσοκοµείου να 

πραγµατοποιείται σε καθηµερινή βάση και συγκεκριµένα από 11:00 µµ 

έως 02:00 πµ για να µην παρακωλύεται η λειτουργία και διαταράσσεται η 

ησυχία του Νοσοκοµείου 

•••• Πριν την αποµάκρυνση των ΜΕΑ εκτός Υ.Μ., θα προηγείται η ζύγιση των 

αποβλήτων  παρουσία εκπροσώπου του Νοσοκοµείου που θα ορισθεί 

από τη ∆ιοίκηση 

•••• Το νοσοκοµείο διαθέτει ζυγαριά ζύγισης των ΜΕΑ. Σε περίπτωση βλάβης 

της ζυγαριάς ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για τη διαδικασία 

ζύγισης αναλαµβάνοντας τα έξοδα της ζύγισης 

•••• Μετά τη ζύγιση και τοποθέτηση των ΜΕΑ στο όχηµα µεταφοράς ο 

ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί διαδικασίες καθαρισµού και απολύµανσης 

του χώρου και να τον παραδίδει καθαρό, κενό από απόβλητα και 

τακτοποιηµένο 

•••• Οι εξουσιοδοτηµένοι από το φορέα διαχείρισης µεταφορείς υποχρεούνται 

να παραδίδουν τα ΜΕΑ στην κατάλληλη και προσυµφωνηµένη 

εγκατάσταση τελικής επεξεργασίας εκτός ΥΜ 

•••• Κατά τη µεταφορά τους εκτός Υγειονοµικής Μονάδος, τα ΜΕΑ πρέπει να 

συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης. Το έντυπο αναγνώρισης 

συµπληρώνεται εις  τριπλούν από τον υπάλληλο που έχει ορίσει το 

Νοσοκοµείο και παρίσταται στη ζύγιση και το µεταφορέα της αναδόχου 

εταιρείας. Τα έντυπα αναγνώρισης συνοδεύουν τα ΜΕΑ κατά τη µεταφορά 

τους στη µονάδα Επεξεργασίας εκτός Νοσοκοµείου. Ένα αντίγραφο 

ζύγισης παραµένει στο Νοσοκοµείο ως αποδεικτικό της διαδικασίας 

ζύγισης, έως ότου επιστραφεί το υπογεγραµµένο έντυπο αναγνώρισης 

από τη Μονάδα επεξεργασίας. Τα έντυπα αναγνώρισης  υπογράφονται 

από τον υπεύθυνο εγκατάστασης επεξεργασίας ΜΕΑ και στη συνέχεια ένα 

(1) επιστρέφεται  στην  Υγειονοµική Μονάδα που παρήγαγε τα ΜΕΑ και 

αρχειοθετείται, ένα (1) διατηρεί ο µεταφορέας στα αρχεία του και ένα (1)  

διατηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας των ΜΕΑ.  

•••• Ο Υπεύθυνος ζύγισης του Νοσοκοµείου παραδίδει τα υπογεγραµµένα 

έντυπα αναγνώρισης στον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

Υγειονοµικής Μονάδας (Υ∆ΑΥΜ)  ο οποίος διατηρεί το αρχείο διαχείρισης 
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των ΑΥΜ και είναι έτσι σε θέση να αποστέλλει στοιχεία σχετικά µε την 

παραγωγή και διαχείριση των ΑΥΜ της ΥΜ όπου και όποτε του ζητηθεί 

•••• Το Νοσοκοµείο ουδεµία ευθύνη φέρει  για τις, µετά την αποµάκρυνση από 

αυτό, τυχόν ανεπάρκειες και παραλείψεις του φορέα διαχείρισης. Ο 

Ανάδοχος αναλαµβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου                                                 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΕΑΑΜ 

 

1. Να είναι κατάλληλο και εφοδιασµένο µε πιστοποιητικό έγκρισης ADR 

2. Να φέρει κατάλληλη σήµανση, το διεθνές σήµα κινδύνου το οποίο να 

επιδεικνύεται σε εµφανές σηµείο 

3. Να είναι κατάλληλου µεγέθους σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. 

4. Να είναι τελείως κλειστό, στεγανό ώστε να επιτρέπει την ασφαλή 

µεταφορά των ΜΕΑ 

5. Να διατηρεί τη ψύξη ≤8οC 

6. Να µη φέρει µηχανισµό συµπίεσης των αποβλήτων 

7. Να υπάρχει διάφραγµα µεταξύ της καµπίνας του οδηγού και του σώµατος 

του οχήµατος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου 

σε περίπτωση σύγκρουσης 

8. Να διαθέτει κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη µη 

µετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του 

9. Να υπάρχει χωριστό διαµέρισµα για τον εξοπλισµό έκτακτης ανάγκης  

10. Να διαθέτει εργαλεία και απολυµαντικά για την αντιµετώπιση περίπτωσης 

ατυχήµατος, µαζί µε τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των 

υγρών διαρροών 

11. Να διαθέτει στρογγυλεµένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή 

κατακράτησης υγρών διαρροών 

12. Να µπορεί να πλένεται και να απολυµαίνεται εύκολα και να διαθέτει 

διευκολύνσεις για την ατοµική προστασία του οδηγού και των χειριστών 

13. Να έχει βιβλίο καταγραφής των στοιχείων µε τις βάρδιες των µεταφορέων 

αποβλήτων 

14. Να µην χρησιµοποιείται  για µεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων 
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15. Να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται µετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις 

εγκαταστάσεις της εξωτερικής µονάδας επεξεργασίας, ώστε να διατηρείται 

σε άριστη υγειονοµική κατάσταση κατά την προσέλευση στην Υ.Μ. για την 

αποµάκρυνση των ΜΕΑ 

 

Ε. Επεξεργασία Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)   

 επεξεργασία των ΜΕΑ θα πραγµατοποιείται  εκτός Υ.Μ. από νόµιµη 

σταθερή µονάδα που χρησιµοποιεί την µέθοδο της αποτέφρωσης και 

πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους της ΚΥΑ 

146163/8.15.2012/τΒ/ΦΕΚ1537 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων 

Υγειονοµικών Μονάδων»  

 

 

 Προσόντα αναδόχου εταιρείας - Επισηµάνσεις 

Λόγω της εξειδίκευσης του αντικειµένου αλλά και του κρίσιµου για την 

∆ηµόσια Υγεία και την οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου, µε κάθε προσφορά 

απαραιτήτως να κατατεθούν προς αξιολόγηση: 

1. Άδεια λειτουργίας και βεβαίωσης περιβαλλοντικών όρων της Μονάδας 

Αποτέφρωσης  

2.  Άδεια συλλογής και µεταφοράς Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων 

3. Βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων από την Περιφέρεια ή τη Νοµαρχία 

µετά την αποτέφρωσή τους 

4. Πιστοποιητικό έγκρισης ADR οχηµάτων και οδηγών για τη µεταφορά 

ΕΑΥΜ 

5. Πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ για τις  διαδικασίες αποτέφρωσης  

6. Σε περίπτωση συνεργασίας µε άλλη µεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση 

µέρους του έργου µεταφοράς των αποβλήτων, ο Ανάδοχος υποχρεούται  

να καταθέτει γνήσιο αντίγραφο της µεταξύ τους σύµβασης 

7. Αποδεικτικά στοιχεία (συµβάσεις, βεβαιώσεις κ.τ.λ.) µε τα οποία 

αποδεικνύεται η συνεχής απασχόληση του κάθε συµµετέχοντος στον 

τοµέα του αντικειµένου του διαγωνισµού (τουλάχιστον κατά την τελευταία 

τριετία), καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που να διαµορφώνει το προφίλ της 

συµµετέχουσας εταιρείας 
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8. Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο του Αναδόχου µε ασφαλιστική εταιρεία για 

ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψη ζηµιών προς τρίτους και το 

περιβάλλον 

9. Αντίγραφο θεωρηµένης από την Επιθεώρηση Εργασίας, κατάσταση του 

απασχολούµενου προσωπικού της συµµετέχουσας εταιρείας µε ενδείξεις 

ειδικότητας κτλ σχετικά µε τον τοµέα του αντικειµένου του ∆ιαγωνισµού 

10. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε αναλυτική αναφορά στην Τεχνική Προσφορά 

σχετικά µε τον ιδιόκτητο απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό που διαθέτει ο 

ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου (συλλογής-µεταφοράς, επεξεργασίας 

και τελικής διάθεσης) 

11. Υπεύθυνη δήλωση µε αναλυτική αναφορά στην τεχνική προσφορά σχετικά 

µε το απαιτούµενο έµπειρο προσωπικό (οδηγοί, εργάτες, τεχνικοί, 

επιστήµονες, διοικητικοί κτλ) που διαθέτει η ανάδοχος εταιρεία για την 

εκτέλεση του έργου (συλλογής-µεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής 

διάθεσης) 

12. Η τιµή για την διαχείριση (µεταφορά, επεξεργασία, τελική διάθεση 

επεξεργασµένων) να δοθεί στην Οικονοµική Προσφορά ανά κιλό.  


