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ΤΠΔΚΑ: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
ρεηηθή Ννκνζεζία
1. ΚΤΑ 146163(ΦΔΚ 1537/2012) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε
Ιαηξηθψλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ»
2. Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ η.Α΄ 160/16.10.86) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/02 θαη ην Ν.
4014/2011.
3. ΚΤΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΔΚ η.Β΄ 383/28.3.06) «Μέηξα φξνη θαη
πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα»
ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991.Αληηθαηάζηαζε ηεο
ππ΄αξηζκ. 19396/1545/1997 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Μέηξα θαη
φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ»(Β604).
4. ΚΤΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΔΚ η. Β΄ 791/30.6.2006)»Έγθξηζε
Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ’ αξηζκ. 13588/725
θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ
δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θιπ» (Β΄ 383) θαη ζε ζπκκφξθσζε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991»
5. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1013/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2006 γηα ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ.
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6. Ν. 2203/1994 (ΦΔΚ η. Α΄ 58/15.4.94) «Κχξσζε ηεο χκβαζεο ηεο
Βαζηιείαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαζπλνξηαθψλ θηλήζεσλ επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο»
7. Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ (Δ.Κ.Α.) ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα
ηεο απφθαζεο 2000/532/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο Απνθάζεηο
2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ.
8. ΚΤΑ 22912/1117 (ΦΔΚ η. Β’ 759/6.6.2005) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε
πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ
απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ»
9. ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ η. Β’ 287/2.3.2007) «Έγθξηζε Δζληθνχ
ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα
κε ην άξζξν 5 (παξ.Α) ηεο ππ’ αξηζκ. 13588/725 θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ θιπ»(Β’ 383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο ππ’ αξηζκ. 91/156/ΔΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991.Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 13588/725/2006
θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε
δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ...θιπ»(Β’ 383) θαη ηεο ππ’ αξηζκ.
24944/1159/2006 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Έγθξηζε Γεληθψλ
Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ
γηα
ηελ
δηαρείξηζε
επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ...θιπ»(Β’ 791).
10. ΚΤΑ 19403/1388/08 (ΦΔΚ η. Β’ 781/2.5.2008) «Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ.
104/1999 (Α’ 113) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2003/28/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Απξηιίνπ 2003, ηεο Οδεγίαο
2004/111/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2004 θαη ηεο Οδεγίαο
2006/89/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 2006 γηα ηελ ηέηαξηε,
Πέκπηε θαη έθηε πξνζαξκνγή αληίζηνηρα, ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο
Οδεγίαο 94/55/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ
ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο επηθηλδχλσλ
εκπνξεπκάησλ»
11. Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο Ιαηξηθψλ Απνβιήησλ ηνπ Γ.Π.Ν.
Παίδσλ «Η Αγία νθία»
1)χκθσλα κε ην αλσηέξσ (1) ζρεηηθφ ην Ννζνθνκείν θαζίζηαηαη παξαγσγφο θαη
θάηνρνο Δπηθίλδπλσλ
Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθά
(ΔΑΑΜ), Μηθηά
Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΜΔΑ), Άιια Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΑΔΑ). Δηδηθά Ρεχκαηα
Απνβιήησλ (ΔΡΑ) ζηεξεά θαη πγξά φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά
αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ (1) ζρεηηθνχ θαη
ζχκθσλα κε ην θεθ. 18 ηνπ (7) ζρεηηθνχ, ν δε Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα αλαιάβεη ηε
δηαρείξηζε έσο ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ ΔΑΑΜ/ΜΔΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 §2.β
ηνπ (1) θαη ην άξζξν 10 §α ηνπ (3).Σν έξγν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΔΙΑ θαζνξίδεηαη
ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο Ιαηξηθψλ Απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (11)
.
Η ηηκνιόγεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη βάζε ηνπ βάξνπο ησλ ΔΑΑΜ, ΜΔΑ θαη
ΑΔΑ
Δθηηκώκελε ζπλνιηθή πνζόηεηα ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ θαη’ έηνο:300.200kg
Δηδηθόηεξα: α) ΔΑΑΜ:210.100kg, β) ΜΔΑ, ΑΔΑ:90.100kg
Η εθηηκώκελε πνζόηεηα είλαη ελδεηθηηθή θαη όρη πεξηνξηζηηθή.
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2) Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην
θεθάιαην 4 θαη ζην Τπνπαξάξηεκα Ι ηεο ΚΤΑ 24944/1159/2006, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη.
Δηδηθφηεξα γηα ηα ΔΑΑΜ,ΜΔΑ θαη ΑΔΑ νη βαζηθέο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο
επεμεξγαζίαο ησλ, ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:
 Σερλνινγίεο Απνηέθξσζεο θαη
 Σερλνινγίεο Απνζηείξσζεο.
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο από αλώηεξε αξρή (Α' ΤΠΔ ΑΣΣΙΚΗΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ) ή δηεμαγσγήο θεληξηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ ΔΑΑΜ, ΜΔΑ θαη ΑΔΑ κε ηηκή κηθξόηεξε από απηή πνπ ζα θαηνρπξσζεί
από ηνλ παξόλ δηαγσληζκό ηόηε απηνδίθαηα ιύεηαη ε ζύκβαζε ρσξίο θακία
απνδεκίσζε από ηελ πιεπξά ηνπ Ννζνθνκείνπ είηε αθνξά ηελ απνηέθξσζε είηε
ηελ απνζηείξσζε ή θαη ηηο δπν κεζόδνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ.
Α.ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΑΑΜ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ
Α1.ΓΔΝΙΚΑ
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνζηείξσζεο ησλ ΔΑΑΜ πξέπεη λα
πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
• Σεκαρηζκφο ησλ απνβιήησλ πξηλ ηελ απνζηείξσζε ζηνλ ίδην ρψξν φπνπ
ζα γίλεη απηή, ψζηε απηά λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα (ηα απφβιεηα ησλ
νπνίσλ ε κνξθή απνθιείεη ηελ νπνηαδήπνηε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη δε
δεκηνπξγεί πξφβιεκα αηζζεηηθήο),
γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνζηείξσζεο, αιιά θαη ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ
ηνπο.
• Σα εθπεκπφκελα απαέξηα θαη ηα παξαγφκελα πγξά κεηά ηελ απνζηείξσζε
ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ή λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαηά
ηξφπν πνπ δε ζα δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηε δεκφζηα πγεία θαη ην
πεξηβάιινλ.
• Οη ζηαζεξέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθέο
εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη
εληφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θηηξηαθνχ ρψξνπ.
• Να γίλεηαη απνιχκαλζε ησλ κέζσλ κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη ηα
απφβιεηα θαη ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ απηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα
πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1275−99 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1276−98.
• Η δεηγκαηνιεςία θαη ν έιεγρνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
απνζηείξσζεο γίλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν θαη δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην.
Σν πξφηππν ειέγρνπ πνπ αθνινπζείηαη είλαη ην ΔΛΟΣ EN ISO 11138.01.
Ωο επηζπκεηφ επίπεδν απνζηείξσζεο πηνζεηείηαη ην επίπεδν ΙΙΙ φπσο πξνηείλεηαη
απφ ην State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies
(STAATT) ησλ ΗΠΑ.
• Γηα ηηο βιαζηηθέο κνξθέο βαθηεξίσλ (vegetative bacteria), ηνπο κχθεηεο
(fungi), ηνπο ιηπφθηινπο/πδξφθηινπο ηνχο (lipophilic/hydrophilic viruses),
ηα παξάζηηα (parasites) θαη ηα κπθνβαθηήξηα (mycobacteria), ε
απνζηείξσζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ζε επίπεδα 6 log10 κεγαιχηεξα
(99,9999% κείσζε).
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•

Γηα ηα ζπφξηα ησλ B. stearothermophilus θαη B. subtilis ε απνζηείξσζε
πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ζε επίπεδα 4 log10 ή κεγαιχηεξα (99,99%
κείσζε).
Οη βηνινγηθνί δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπ ζε θάζε θχθιν επεμεξγαζίαο
απνζηείξσζεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ηνπ
ΔΛΟΣ αξ. 11138/07 (ηεχρε 01− 05).
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Α2.ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. Ο αλάδνρνο, θπζηθφ, λνκηθφ πξφζσπν, θνηλνπξαμία ή έλσζε εηαηξεηψλ,
παξαιακβάλεη ηα ΔΑΑΜ από ηνπο ρώξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ ΤΜ
(ςπθηηθνχο ζαιάκνπο), παξνπζία κέινπο ή κειψλ επηηξνπήο παξάδνζεο πνπ νξίδεηαη
απφ ηελ ΤΜ.
2. Η ζπρλόηεηα θόξησζεο ησλ ΔΑΑΜ, απφ ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν πξνζσξηλήο
θχιαμεο ΔΑΑΜ θάζε ΤΜ, ζα γίλεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηελ
ΤΜ. ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ηεο ΚΤΑ
146163/2012. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ή φπνηε απαηηεζεί απφ ηελ ΤΜ, ν αλάδνρνο λα
δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλνπο ηξνρήιαηνπο εηδηθνχο θάδνπο δεπηεξνγελνύο ζπζθεπαζίαο
ησλ ΔΑΑΜ γηα ηελ ζχλλνκε θαη αζθαιή νδηθή κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ εθηφο Τ.Μ.
ηελ πεξίπησζε απηή ηα απφβιεηα ζα ζπζθεπάδνληαη απφ ηελ Τ.Μ αξρηθά ζε
θαηάιιεινπο πξσηνγελείο πεξηέθηεο θαη νη θάδνη (δεπηεξνγελείο πεξηέθηεο), ζα
δηαηίζεληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζπιινγήο - κεηαθνξάο απφ ηνλ αλάδνρν,
δίρσο πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. χκθσλα κε ην Κεθ. 1.2.1 ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163, απηά ηα κέζα ζπζθεπαζίαο κπνξνχλ λα
επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, εθφζνλ έρνπλ ππνζηεί ζρνιαζηηθφ θαζαξηζκφ θαη
απνιχκαλζε, κε πηζηνπνίεζε απφ ηελ εγθαηάζηαζε παξαιαβήο, πξηλ ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Να θαηαηεζνχλ νη πηζηνπνηήζεηο ησλ θάδσλ θαη ησλ
απνιπκαληηθψλ πγξψλ.
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (αξγίεο, απμεκέλε πνζφηεηα ΔΑΑΜ θιπ) κπνξεί λα
απαηηεζεί ζπρλφηεξε απνθνκηδή ησλ ΔΑΑΜ θαηφπηλ πξνεγεζείζαο ζπλελλφεζεο ε
νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία κεηαμχ αλαδφρνπ θαη
ΤΓΑΤΜ
3. Η δύγηζε γίλεηαη κε ειεθηξνληθή πηζηνπνηεκέλε (απαηηείηαη εηήζηα πηζηνπνίεζε
απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη ε θαηάζεζε ηνπ ηζρχνληνο Πηζηνπνηεηηθνχ) θνξεηή
δπγαξηά πνπ ζα δηαζέηεη ν αλάδνρνο. Η δχγηζε ησλ ΔΑΑΜ γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν
παξνπζία ηνπ ΤΓΑΤΜ ή κέινπο ηεο επηηξνπήο παξάδνζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΤΜ
θαη ηα ζηνηρεία ηεο δχγηζεο ζα θαηαγξάθνληαη ζην ζπλνδεπηηθφ Έληππν Αλαγλψξηζεο
ηνπ Κεθ. 6. ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163.
4. Η ηηκνιόγεζε ζα γίλεηαη κεηά ην πέξαο θάζε δξνκνινγίνπ ή ζην ηέινο θάζε
κήλα αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δξνκνινγίσλ, θαηφπηλ
ζπλελλφεζεο.
5. Ο αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ΔΑΑΜ ζα δηεμάγεη έιεγρν ησλ
ζπζθεπαζηψλ κε πηζηνπνηεκέλε θαηάιιειε ζπζθεπή αλίρλεπζεο γηα ξαδηελεξγά
πιηθά. ε πεξίπησζε πνπ βξεζεί ραξηνθηβψηην κε ξαδηελεξγφ πιηθφ πνπ δελ είλαη
εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ (ξαδηελέξγεηα θηβσηίνπ >3X ξαδηελέξγεηα
πεξηβάιινληνο), ην θηβψηην δελ παξαιακβάλεηαη θαη παξακέλεη ζηελ ΤΜ, κέρξη
απνκείσζεο ηνπ θνξηίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο. Να θαηαηεζεί ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο.
6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, λα πξνβαίλεη ζηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία θαη ζήκαλζε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 4042/2012 θαη φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηηο Γεληθέο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο ΚΤΑ 146163/2012.
7. Ο ππεχζπλνο απνζήθεπζεο θαη ν κεηαθνξέαο ησλ ΔΑΑΜ ηεο ΤΜ
ζπκπιεξώλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Δληύπνπ αλαγλώξηζεο (παξάγξαθνο 6.2 Παξαηήκα
Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012) γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» πνπ
ζπλνδεχεη ηα ΔΑΑΜ ζε θάζε εξγαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο εληφο ηνπ
εζληθνχ ρψξνπ, (άξζξν 11 ηεο ΚΤΑ 146163/2012) πνπ ηνπο αθνξνχλ, ζε ηέζζεξα (4)
αληίγξαθα. Έλα αληίγξαθν παξακέλεη ζηελ Τ.Μ. πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε
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αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη ν κεηαθνξέαο παξαιακβάλεη ηα ηξία αληίγξαθα ηα νπνία ζα
ζπκπιεξσζνχλ θαη ζα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο
επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ. Έλα απφ ηα ππνγεγξακκέλα αληίγξαθα επηζηξέθεηαη ζηνλ
ππεχζπλν απνζήθεπζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 146163/2012
Παξάξηεκα Ι, Κεθάιαην 6. Η ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ αλαγλψξηζεο απνηειεί
ππνρξέσζε θαη ηνπ απνδέθηε ησλ απνβιήησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο Γεληθέο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΚΤΑ 146163/2012 θαη ην Κεθ. 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο
απηήο.
8. Ο αλάδνρνο, πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην Μεηξών ησλ θνξέσλ
δηαρείξηζεο επηθηλδύλσλ απνβιήησλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία
Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., ζχκθσλα κε ην εδάθην 3 ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 7
ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 13588/725/2006 φπσο ηζρχεη.
9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε δηαπεξηθεξεηαθή άδεηα
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΚΤΑ 146163/2012, ε νπνία
εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ
λ.4042/2012, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη νη Πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα
ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν.
10. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί κεηξών ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Ν.
4042/2012. Σν πεξηερφκελν ηνπ κεηξψνπ απηνχ θαζνξίδεηαη ζηηο Γεληθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΤΑ 146163/2012.
11. Ο λφκηκνο θάηνρνο ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΑΜ, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ75/Α'/11-06-1986),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε (ζε πεξίπησζε ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ) ή κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο (ζε πεξίπησζε κεειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ), ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη: δέρεηαη λα εθηειέζεη ην
έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ πνπ παξάγνληαη ηελ ΤΜ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο ΚΤΑ 146163/2012 θαη φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη
ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ νρεκάησλ.
12. Ο αλάδνρνο γηα ηα ΔΑΑΜ πνπ πξννξίδνληαη γηα ή έρνπλ ππνζηεί απνζηείξσζε
λα δηαζέηεη άδεηα από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα ή ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο,
αλάινγα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηελ κεηαθνξά πνπ ζα εθηειείηαη. Η Άδεηα λα
πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηελ έθαζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κεηαθνξάο πνπ
πξνηείλεηαη λα εθηειείηαη (πεξηγξαθή
απνβιήησλ πνπ ζα κεηαθέξνληαη,
εγθαηάζηαζε/ζεηο παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ, εγθαηάζηαζε/ζεηο παξάδνζεο ησλ
απνβιήησλ, θσδηθφο ΔΚΑ, πξνζδηνξηζκφο ηνπ απφβιεηνπ θιπ)
13. Ο λφκηκνο θάηνρνο ηεο άδεηαο ζπιινγήο – κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ, ζα πξέπεη
λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008, ISO 14001 θαη ΔΛΟΣ 1801/OHSAS
18001.
14. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη δύν θαη' ειάρηζηνλ
νρήκαηα κεηαθνξάο ΔΑΑΜ, ηα νπνία είλαη εηδηθά, ηειείσο θιεηζηά, ζηεγαλά, έρνπλ
δπλαηφηεηα ςχμεο <8°C θαη φηη ηα νρήκαηα απηά πιεξνχλ ην ζχλνιν ησλ
απαηηήζεσλ – ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Κεθ. 2.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ
146163/2012. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ΔΑΑΜ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα
θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ΙΥ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΤΑ
11383/840/2007 «Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε
θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο – κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ
309/Β/7−3−07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΤΑ Α1/νηθ/27683/2320/2008 (ΦΔΚ Β΄
948), ζηελ νπνία ζαθψο λα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ
απνβιήησλ, θαζψο θαη ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά ADR θαη ATP. Δπίζεο ν αλάδνρνο
λα εμαζθαιίδεη φηη ην εθάζηνηε φρεκα θέξεη θαηάιιειε ζήκαλζε θαη εμνπιηζκφ
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(φπσο θαηάιιειεο ζπζθεπέο ππξφζβεζεο, πξνεηδνπνηεηηθφ γηιέθν), λα εθνδηάδεη ηε
κεηαθνξηθή κνλάδα κε ηα παξαζηαηηθά έγγξαθα πνπ απαηηεί ε ADR (φπσο έγγξαθν
κεηαθνξάο θαη γξαπηέο νδεγίεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο).
15. Ο αλάδνρνο λα δεζκεχεηαη φηη ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ δύν πηζηνπνηεκέλα
θαηά ADR θαη ATP θνξηεγά ςπγεία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
(αλαθέξνληαο ηνπο αξηζκνχο θπθινθνξίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νρεκάησλ πνπ
πξνηείλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ απφ
ηηο ΤΜ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη πάλσ απφ δχν νρήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ, ζα αλαθέξνληαη θαη ηα ζηνηρεία απηψλ ησλ πξφζζεησλ νρεκάησλ. Να
θαηαηεζνχλ νη άδεηεο θπθινθνξίαο, νη πηζηνπνηήζεηο ADR θαη ATP, ην ΚΣΔΟ θαη ηα
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα φισλ ησλ νρεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 948 Β/22-5-2008 θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ
Πξση. Α3/28216/2567 απφ 21-5-2009, θαζψο θαη νη αζθάιεηεο θαη ΚΣΔΟ απηψλ ζε
ηζρχ.
16. Ο αλάδνρνο λα δεζκεχεηαη φηη δηαζέηεη δύν θαη’ ειάρηζηνλ νδεγνύο. Να
εμαζθαιίδεη φηη ν εθάζηνηε νδεγφο πνπ εθηειεί ηε κεηαθνξά είλαη θάηνρνο ηζρχνληνο
πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR, αληίζηνηρν ησλ κεηαθεξφκελσλ
πιψλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη πάλσ
απφ δχν νδεγνί νρήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα αλαθέξνληαη θαη ηα ζηνηρεία
απηψλ ησλ πξφζζεησλ νδεγψλ. Να θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο θαηά ADR θαη άδεηεο νδήγεζεο ησλ νδεγψλ, θαζψο θαη απνδεηθηηθφ γηα
ηε ζρέζε ησλ νδεγψλ κε ηελ εηαηξεία (αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ, θαηαηεζεηκέλνο
Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ κε εηδηθφηεηα θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ).
17. Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ηνπ αλαδφρνπ κεηαθνξάο ΔΑΑΜ κε αζθαιηζηηθή
εηαηξεία γηα αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο θαη θάιπςεο δεκηώλ πξνο ηξίηνπο θαη ην
πεξηβάιινλ θαη επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε
ηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΚΤΑ 146163
(ΦΔΚ1537/Β΄/2012). ην αζθαιηζηήξην λα αλαθέξνληαη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο, ε
θαηεγνξία απνβιήησλ πνπ κεηαθέξνληαη, νη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη νη
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πνπ θαιχπηνληαη. Σν Αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη φια ηα
ζηάδηα κεηαθνξάο - δηαρείξηζεο ησλ ΔΑΤΜ. Οη ΤΜ δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα
ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αζηηθή επζχλε
ηνπ έξγνπ.
18. χκβαζε ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΑΜ κε
πηζηνπνηεκέλν ύκβνπιν Αζθαιείαο γηα ηελ Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ
Δκπνξεπκάησλ (ΑΜΔΔ) ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 64834/5491/2000 (ΦΔΚ 1350/B')
θαη ηελ ΚΤΑ 146163 (ΦΔΚ1537/Β΄/2012) θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην ηκήκα 1.8.3 ηεο
ADR (Accord European Relatif aux Transport International des Marchandises
Dangereuses par Route-Γηεζλήο πλζήθε Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Τιηθψλ Οδηθψο).
19. Ο αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία αμηνπηζηίαο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα
ην λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΑΜ, απφ ηα νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη ε
ηερληθή επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ησλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απηφο δηαζέηεη.
Να θαηαηεζνχλ πηζηά αληίγξαθα ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο κεηαθνξάο ηνπ
λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΑΜ ησλ πξνεγνχκελσλ 2 εηψλ, φπνπ
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ ΔΑΑΜ πνπ κεηαθέξζεθαλ
απφ απηφλ. Απφ ηα θαηαηεζεηκέλα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ΤΜ ζρεηηθά
κε ηελ καθξνρξφληα εκπεηξία, ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ λφκηκνπ
θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΑΜ, ζηελ εθηέιεζε αλάινγνπ πνζνηηθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο Έξγσλ.
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20. Βεβαίσζε απνδέθηε ή ύκβαζε ζε ηζρχ ηεο αδεηνδνηεκέλεο ζηαζεξήο
κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ, απφ φπνπ απνδεηθλχεηαη όηη απηή δέρεηαη πξνο
επεμεξγαζία ηα ελ ιόγσ απόβιεηα ηεο ΤΜ, απφ ηελ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία
κεηαθνξάο ΔΑΑΜ.
21. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηελ Απόθαζε Έγθξηζεο
Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.).
22. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο
επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ ζε ηζρχ.
23. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε φηη ππάξρεη πξόβιεςε
απνζήθεπζεο ησλ πξνο επεμεξγαζία απνβιήησλ, γηα 3 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ζε
ζεξκνθξαζία ≤5νC ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο (ςπθηηθνχο ζαιάκνπο), είηε ιφγσ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, είηε ιφγσ βιάβεο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, είηε ιφγσ
αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο.
24. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 γηα ηελ επεμεξγαζία
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ), θαζψο θαη γηα ηελ ηπρφλ
κεηαθνξά ησλ επεμεξγαδφκελσλ ΔΑΑΜ.
25. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ηεο
εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΑΜ, δειαδή:
α) Σερληθά θπιιάδηα (prospectus) απφ φπνπ πξνθχπηεη ε πεξηγξαθή ηνπ
εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξνηεηλφκελε
εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ, ε κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο πνπ αθνινπζείηαη
θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα - θαηαιιειφιεηα απηήο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ ΔΑΑΜ.
β) ηνηρεία Πηζηνπνηήζεσλ – Διέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε φισλ ησλ
Πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
146163/2012 θαη Πηζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ
ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο απηνχ.
ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε απνζηείξσζεο ΔΑΑΜ, ζα πξέπεη
επηπιένλ λα θαηαηεζνχλ:
(i) ηνηρεία Πηζηνπνηήζεσλ – Διέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ απνζηεηξσηηθή
ηθαλόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
εγθαηάζηαζε, απφ έγθπξνπο θξαηηθνχο ή/θαη δηεζλείο θνξείο θαη απφ ηα νπνία
ζηνηρεία λα πξνθχπηεη ην επίπεδν απνζηείξσζεο πνπ έρεη ζρεδηαζζεί - πηζηνπνηεζεί
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη πηζηνπνηεκέλα ζπλερίδεη λα ηεξείηαη ζηελ
πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ.
ε θάζε πεξίπησζε ν πξνηεηλφκελνο εμνπιηζκφο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ ζα πξέπεη
λα έρεη ζρεδηαζζεί – πηζηνπνηεζεί ψζηε λα ηεξεί ην θαη’ ειάρηζην επηζπκεηφ επίπεδν
απνζηείξσζεο “Δπηπέδνπ ΙΙΙ”, φπσο απηφ πξνηείλεηαη απφ ην State and Territorial
Association on Alternative Technologies (STAATT) θαη πηνζεηείηαη απφ ηελ ΚΤΑ
146163/2012 (Κεθ. 4.3, Παξάξηεκα Ι).
(ii) ηνηρεία Πηζηνπνηήζεσλ – Διέγρνπ φηη ν εμνπιηζκφο επεμεξγαζίαο
απνζηείξσζεο ΔΑΑΜ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εγθαηάζηαζε πιεξνί ηα Πξόηππα
ΔΛΟΣ 12740/00 θαη 12347-97, ηα νπνία Πξφηππα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ΚΤΑ
146163/2012.
(iii) ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ βηνινγηθώλ δεηθηώλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε θχθιν επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ησλ ΔΑΑΜ γηα ηνλ
ηαθηηθφ θαζεκεξηλφ έιεγρν ζηελ πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ γηα
ηελ ηήξεζε ησλ Πξνηχπσλ ηνπ ΔΛΟΣ 11138 ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΚΤΑ
146163/2012.
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Δπίζεο λα θαηαηεζνχλ ηα Δπηζηεκνληθά πξνζόληα (πηπρίν – δίπισκα κε ηίηιν
ζπνπδψλ, άδεηα ή εγγξαθή γηα ηελ άζθεζε ηνπ εηδηθνχ επαγγέικαηνο, πξφζιεςε
ΟΑΔΓ, Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ κε αλαθνξά ζηελ εηδηθφηεηα, ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ θαη απνδείμεηο πιεξσκήο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηπρφλ πξφζζεηνπ
Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα) ηνπ ππεπζύλνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη κε ηελ
επίβιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ΔΑΑΜ, απφ ηα νπνία
πξνζφληα λα πξνθχπηεη ε λνκηκφηεηα απηνχ γηα ηελ άζθεζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ.
ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, αληίζηνηρα
ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηα Δπηζηεκνληθά πξνζφληα (πηπρίν – δίπισκα κε
ηίηιν ζπνπδψλ, άδεηα ή εγγξαθή γηα ηελ άζθεζε ηνπ εηδηθνχ επαγγέικαηνο, ζχκβαζε
ζρέζεο εξγαζίαο κε αλαθνξά ζηελ εηδηθφηεηα - εξγαζίεο, απνπιεξσκή αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαη απνδείμεηο πιεξσκήο
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπκβαζηνχρνπ απφ ηελ
αλάδνρν.
Πιήξε ηερληθά ζηνηρεία κνλάδαο επεμεξγαζίαο, δειαδή: Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο
ηεο κνλάδαο ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε ζεξκνθξαζία, ε πίεζε, ην θελφ, νη απνδεθηνί
ηχπνη ζπζθεπαζίαο, ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ απνβιήησλ ζηε ζεξκνθξαζία
επεμεξγαζίαο, ε απνδεθηή πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία θαη ην κέγηζην
θνξηίν αλά θχθιν επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη φηη άιιν πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΚΤΑ
24944/1159/2006) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη ηελ ΚΤΑ 146163/2012.
Η εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ζηειερψλεηαη απφ ην
αλαγθαίν θαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ, δηνηθεηηθφ, ηερληθφ θαη βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ, ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη
ηεο ηερλνινγίαο. Να θαηαηεζεί ν επίζεκνο Πίλαθαο πξνζσπηθνχ κε φιεο ηηο
εηδηθφηεηεο, πνπ θαηαηέζεθε ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο καδί κε ηα ΑΠΓ ΙΚΑ
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ φπνπ απνδεηθλχεηαη ε επάξθεηα ηνπ απαζρνινπκέλνπ
πξνζσπηθνχ ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο.
26. Ο αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία αμηνπηζηίαο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα
ην λφκηκν θάηνρν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ησλ
ΔΑΑΜ, απφ ηα νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη ε ηερληθή επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ησλ κέζσλ
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απηφο δηαζέηεη. Να θαηαηεζνχλ πηζηά αληίγξαθα ηεο εηήζηαο
απνινγηζηηθήο Έθζεζεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνεγνχκελσλ 2 εηψλ, φπνπ αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ ΔΑΑΜ πνπ επεμεξγάζηεθαλ. Η εηήζηα
Έθζεζε επεμεξγαζίαο δηαβηβάδεηαη ππνρξεσηηθά θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην ζηε
Γ/λζε ΠΔ.ΥΩ.. ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ζηελ πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηνχζα αξρή
θαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. Απφ ηα θαηαηεζεηκέλα ζηνηρεία ζα πξέπεη
λα δηαζθαιίδεηαη ε ΤΜ ζρεηηθά κε ηελ καθξνρξφληα εκπεηξία, ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα
θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο
επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΑΜ, ζηελ εθηέιεζε αλάινγνπ πνζνηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
κεγέζνπο Έξγσλ.
27. Ο αλάδνρνο λα ηεκαρίδεη ηα απόβιεηα ζηνλ ίδην ρώξν όπνπ ζα γίλεη ε
απνζηείξσζε, ψζηε απηά λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα θαη αθνινπζψληαο ηνπο φξνπο
ηεο ΑΔΠΟ πνπ δηαζέηεη ε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο. Σα ΔΑΑΜ ηα νπνία έρνπλ
ππνζηεί επεμεξγαζία είλαη απφβιεηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά ζηεξεά
απφβιεηα θαη δηαηίζεληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλνπο Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο
Σαθήο (ΥΤΣΑ) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε Κσδηθφ ΔΚΑ 190203.
28. Η επεμεξγαζία απνζηείξσζεο ησλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζε ηέηνηεο
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο θαη γηα ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ θαη λα επηηπγράλεηαη ην
9

πηνζεηεκέλν απφ ηελ ΚΤΑ 146163/2012 επηζπκεηφ επίπεδν απνζηείξσζεο, ην νπνίν
είλαη ην επίπεδν ΙΙΙ, φπσο πξνηείλεηαη απφ ην State and Territorial Association on
Alternative Treatment Technologies (STAATT) ησλ ΗΠΑ (Κεθάιαην 4.3.1. ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012).
29. Οη βηνινγηθνί δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα
πξνβιεπφκελα ζηε ζεηξά Πξνηχπσλ ηνπ ΔΛΟΣ αξ. 11138/07 (ηεχρε 01−05), γηα
θάζε θνξηίν φπσο απαηηεί ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12740 ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ
ΚΤΑ 146163/2012 ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο απνζηείξσζεο.
30. Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο
θαη ειέγρνπ όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ (π.ρ. ζεξκφκεηξα, καλφκεηξα πίεζεο θαη θελνχ
θ.α.), γηα ηελ ζπλερή θαηαγξαθή – εθηχπσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πίεζεο, ηνπ
θελνχ, ηνπ ρξφλνπ θαη γεληθά ησλ παξακέηξσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνζηείξσζεο.
Να εθδίδεηαη αλαιπηηθή εθηχπσζε ζε θάζε θχθιν επεμεξγαζίαο ηεο θαηαγξαθήο φισλ
ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θχθινπ απνζηείξσζεο, ε νπνία εθηχπσζε ζα
δηαηεξείηαη ζην αξρείν ηεο εγθαηάζηαζεο ψζηε λα δχλαηαη λα ειεγρζεί απφ ηελ Τ.Μ.
Δπίζεο, νθείιεη λα ηεξεί κεηξψν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Κεθάιαην 4
ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι θαη ηεο παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 11 ηεο ΚΤΑ 146163/2012. Να
θαηαηεζεί αληίγξαθν ελφο ελδεηθηηθνχ θαηαγξαθηθνχ πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ
εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο, θαη αθνξά έλα πξφζθαην θχθιν απνζηείξσζεο ΔΑΑΜ πνπ
εθηειέζηεθε ζηελ πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ησλ
ΔΑΑΜ.
31. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηείξσζεο, ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεί εηήζην έιεγρν δηαθξίβσζεο ησλ ζεξκνκέηξσλ, καλνκέηξσλ θαη
ινηπνύ θαηαγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ αθνινπζψληαο ηα Δπξσπατθά ή/θαη ηα Διιεληθά
ζρεηηθά Πξφηππα. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθά ησλ νξγάλσλ
κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο.
32. Οη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εθεδξηθό απνζηεηξσηηθό
εμνπιηζκό γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΑΑΜ, πξνθεηκέλνπ λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ βαζηθνχ
εμνπιηζκνχ. Ο αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη Τπεχζπλε Γήισζε πνπ λα αλαγξάθεη ηνλ
θπξίσο θαη ηνλ εθεδξηθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ζηελ πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ησλ ΔΑΑΜ.
33. Σα επεμεξγαζκέλα (απνζηεηξσκέλα) ζε ζηαζεξέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο
ΔΑΑΜ κε Κσδηθό ΔΚΑ 190203, ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθνχο ππνδνρείο θίηξηλνπ
ρξψκαηνο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. Δμσηεξηθά ησλ ππνδνρέσλ απηψλ,
εκθαλψο θαη κε αλεμίηεια γξάκκαηα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Απνζηεηξσκέλα
ΔΑΑΜ», θαζψο θαη ε νλνκαζία ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ επεμεξγαζίαο, ε
νλνκαζία ηεο ΤΜ θαη ε εκεξνκελία επεμεξγαζίαο. Σα «Απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ»,
νδεγνχληαη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε κε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ φρεκα θαη μερσξηζηά
απφ ηα νηθηαθά απφβιεηα. Σα επεμεξγαζκέλα ΔΑΑΜ πνπ ζα δηαηίζεληαη ζε
θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν ρψξν (ΥΤΣΑ) ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ζπλνδεπηηθφ
Έληππν ην νπνίν ζα αλαθέξεη φια ηα ζηνηρεία ηρλειαζηκόηεηαο ησλ θνξηίσλ πνπ
κεηαθέξνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην θνξέα ππνδνρήο γηα ηειηθή δηάζεζε ησλ
απνζηεηξσκέλσλ απνβιήησλ (ΥΤΣΑ), έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ Τ.Μ.,
βεβαίσζε παξαιαβήο ηεο εθάζηνηε πνζφηεηαο πξνο επεμεξγαζία κεηά ηελ
απνζηείξσζε, σο επίζεο ζρεηηθφ έληππν ηρλειαζηκφηεηαο δηάζεζεο ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο. Να θαηαηεζεί αληίγξαθν ελφο πξφζθαηνπ ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ
κεηαθνξάο επεμεξγαζκέλσλ ΔΑΑΜ ζην ΥΤΣΑ από όπνπ απνδεηθλύεηαη ε
ηρλειαζηκόηεηα θάζε θνξηίνπ πνπ επεμεξγάζηεθε κε απνζηείξσζε ζηελ
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πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ησλ ΔΑΑΜ. Δπίζεο λα
θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο Άδεηαο θπθινθνξίαο, ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη
ηνπ ΚΣΔΟ ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ.
34. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηελ Δηήζηα Έθζεζε Παξαγσγνύ
Απνβιήησλ (ΔΔΠΑ) γηα φια ηα είδε ησλ απνβιήησλ πνπ παξήγαγε ην πξνεγνχκελν
έηνο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα ππφθεηηαη ζε
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. Δπηπιένλ, λα θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο εηήζηαο Έθζεζεο
ζπιινγήο – κεηαθνξάο ησλ επεμεξγαζκέλσλ (απνζηεηξσκέλσλ) ΔΑΑΜ θαη απφ ηα
ζηνηρεία απηήο λα ηεθκεξηψλεηαη ε λφκηκε ηειηθή δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ
απνβιήησλ.
35. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ πξνβαίλεη ζε αλάκεημε επηθίλδπλσλ κε κε
επηθίλδπλα απόβιεηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 30 ηνπ Ν. 4042/2012.
36. Οπνηαδήπνηε ζπλελλόεζε κε ηελ εηαηξεία ζπιινγήο - κεηαθνξάο θαη
δηαρείξηζεο ΔΑΑΜ, ζα γίλεηαη κε ηνλ ΤΓΑΤΜ ή ην Απηνηειέο Σκήκα Δπηζηαζίαο
θαη Ικαηηζκνύ ησλ ΤΜ ή ηνλ εθάζηνηε νξηδόκελν Τπεύζπλν ηεο ΤΜ.
37. Να θαηαηεζεί Βεβαίσζε ηειηθνύ λόκηκα αδεηνδνηεκέλνπ απνδέθηε ησλ
απνζηεηξσκέλσλ ΔΑΑΜ (ΥΤΣΑ), όηη απνδέρεηαη ηα απνζηεηξσκέλα ΔΑΑΜ.
38. Η αδεηνδνηεκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΑΜ ζα πξέπεη λα βεβαηψλεη
φηη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εηαηξεία κεηαθνξάο θαη φηη δέρεηαη πξνο επεμεξγαζία ηα
ΔΑΑΜ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο ΔΑΤΜ,
κε ζπλεκκέλα αληίγξαθα:
α) ηεο νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ππεξεηεί
ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο. Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν,
εμεηδηθεπκέλν θαη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγεί
ην Διιεληθφ θξάηνο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί ζε θάζε
ρξνληθή ζηηγκή λα απαηηήζεη γλσζηνπνίεζε - ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ εθπαίδεπζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ κεηαθνξά θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ
απνβιήησλ.
β) Τπεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε (ζε πεξίπησζε ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ) ή κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο (ζε πεξίπησζε κεειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ), πνπ λα δειψλεηαη όηη ε εηαηξεία κεηαθνξάο θαη
δηαρείξηζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ΔΑΑΜ ζα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
ηειηθνύ πξντόληνο, φηη κε δηθή ηεο επζχλε ζα κεηαθέξεη ην ηειηθφ πξντφλ ζηνλ
πιεζηέζηεξν λόκηκα αδεηνδνηεκέλν ρώξν (ΥΤΣΑ ή ζε άιιν ρψξν), πνπ επηηξέπεηαη
ε δηάζεζε ηνπ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ε κεηαθνξά θαη ε ηειηθή δηάζεζε ησλ
επεμεξγαζκέλσλ ΔΑΑΜ ζα γίλεηαη βάζεη ηεο ΚΤΑ 146163 φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Μεηά ηελ απνζηείξσζε ηα απφβιεηα (ηειηθφ πξντφλ)
πξέπεη λα είλαη κε
αλαγλσξίζηκα.
39. Να θαηαηεζεί άδεηα ζπιινγήο - κεηαθνξάο ησλ ΔΑΑΜ πνπ έρνπλ ππνζηεί
ηελ επεμεξγαζία ηεο απνζηείξσζεο. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο
Δηαηξεηψλ, ηελ άδεηα απηή απαηηείηαη λα δηαζέηεη έλα κέινο. Σα «Απνζηεηξσκέλα
ΔΑΑΜ», ζα νδεγνχληαη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε κε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ φρεκα θαη
μερσξηζηά απφ ηα νηθηαθά απφβιεηα.
40. Να θαηαηεζεί βεβαίσζε ηειηθνχ απνδέθηε ησλ απνζηεηξσκέλσλ ΔΑΑΜ
(ΥΤΣΑ) όηη ζα ειέγρεη ηνλ θνξέα επεμεξγαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
απνζηείξσζεο κε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ απνζηεηξσκέλσλ ΔΑΑΜ πνπ
παξαδίδνληαη γηα δηάζεζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε 2003/33/ΔΚ.
Δπηπιένλ, ν θνξέαο παξαιαβήο ησλ απνζηεηξσκέλσλ ΔΑΑΜ εθαξκφδεη ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην Άξζξν 13 θαη ην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο ΚΤΑ 29407/3508/2002
(ΦΔΚ1572/Β΄/16−12−2002) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ
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απνβιήησλ», ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο απνβιήησλ, θαη ζηηο
Γεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΤΑ 146163 (ΦΔΚ1537/Β΄/2012).
41. Ο αλάδνρνο επεμεξγαζίαο - δηαρείξηζεο ΔΑΑΜ ζα πξέπεη λα δηελεξγεί
ηαθηηθό θαζεκεξηλό έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο γηα θάζε θνξηίν (πνζφηεηα) πνπ ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία απηή, κε
ηε ρξήζε θαηάιιεισλ βηνινγηθψλ δεηθηψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ
ISO:11138:2007. Οη θαζεκεξηλνί έιεγρνη απηνί ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ
ππεχζπλν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο
απνζηείξσζεο πνπ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ή/θαη ηπρφλ αληίζηνηρα
επηζηεκνληθά πξνζφληα. Να θαηαηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ ή ησλ αηφκσλ πνπ ζα
δηελεξγνχλ ηνπο ηαθηηθνχο θαζεκεξηλνχο βηνινγηθνχο ειέγρνπο ζηελ εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ή/θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία πξνζφληα, θαζψο θαη
απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε απηψλ κε ηελ εηαηξεία (αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ,
θαηαηεζεηκέλνο Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ κε εηδηθφηεηα θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ). Ο αλάδνρνο πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ
θαη ησλ ειέγρσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνζηείξσζεο. Απαξαίηεηε είλαη ε
παξάδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ εληχπσλ ζηελ Τ.Μ.
42. Η δεηγκαηνιεςία θαη ν πξόζζεηνο έιεγρνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
απνζηείξσζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα γίλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλν θαη
δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην.
43. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηείξσζεο εθφζνλ ρξεζηκνπνηεί
ηε κέζνδν ηεο πγξήο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα εθαξκόδεη θαη ην πξόηππν ΔΛΟΣ
ΔΝ 12347-97 (θαηεγνξηνπνίεζε, ηθαλφηεηα θαζαξηζκνχ, ηθαλφηεηα απνζηείξσζεο,
ζηεγαλφηεηα δηαξξνψλ). Να θαηαηεζεί ζρεηηθφ έγγξαθν ηήξεζεο ηνπ ελ ιφγσ
πξνηχπνπ.
44. Η Τ.Μ. θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο κπνξεί λα δηεμάγεη
απξνεηδνπνίεηνπο ειέγρνπο επί ηόπνπ ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ησλ
απνβιήησλ ηεο απφ πξνζσπηθφ ηεο ΤΜ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ νξζή
ηήξεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΔΑΑΜ.
45. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί βηβιία θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ
ηεο εγθαηάζηαζεο φπνπ θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηρλειαζηκφηεηαο ησλ
θνξηίσλ, νη κεηξήζεηο θαη θαηαγξαθέο ησλ θχθισλ επεμεξγαζίαο, νη έιεγρνη θαζψο
θαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Βάζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαηαξηίδεηαη
ην κεηξψν θαη ε εηήζηα έθζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο.
46. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη γηα ηπρφλ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΔΑΑΜ, πνπ
πξννξίδνληαη γηα απνζηείξσζε ή έρνπλ ππνζηεί απνζηείξσζε, άδεηα από ην Γεληθό
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Γ/λζεο
ΠΔ.ΥΩ. θαη ζύκθσλε γλώκε ηεο Γ/λζεο Τγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, εθφζνλ
ε κεηαθνξά γίλεηαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά γίλεηαη ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κηα Πεξηθέξεηεο, ε άδεηα ρνξεγείηαη κε Κνηλή Απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
47. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ
θαη ηρλειαζηκόηεηαο ησλ απνβιήησλ. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη θαη ειέγρεη ηελ
απαίηεζε απηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
48. Η ιχζε πνπ πξνηείλεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε
δπλαηφηεηα έθδνζεο αλά πάζα ζηηγκή ζηνηρείσλ ηρλειαζηκόηεηαο θαη
ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα απφ ηε ζπιινγή έσο
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ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ΔΑΑΜ. Ο ππνςήθηνο
Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη
ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ.
49. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξόθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεηαθνξηθή
εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ πξνο
επεμεξγαζία ή ησλ επεμεξγαζκέλσλ ΔΑΑΜ, ηφηε απαηηείηαη λα θαηαηεζεί γλήζην
αληίγξαθν ηεο κεηαμύ ηνπο ζύκβαζεο. Η ζπλεξγαζία κε ηελ κεηαθνξηθή εηαηξεία
πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην εζληθφ δίθαην.
50. Η αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ απφ ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν,
νθείιεη, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ξχπαλζε ηνπ ρψξνπ, λα ηνλ παξαδψζεη ζε άξηζηε
θαηάζηαζε.
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Β.ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΜΙΚΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΔΑ) θαη
ΑΛΛΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΑΔΑ) ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ
ΑΠΟΣΔΦΡΩΗ
Β1.ΓΔΝΙΚΑ
Σα ΜΔΑ θαη ΑΔΑ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο
απνηέθξσζεο (κε εμαίξεζε ηα απφβιεηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα I ηεο ΚΤΑ
146163/2012 θαη ησλ αληίζηνηρσλ Γειηίσλ Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο).
Απνηέθξσζε (εξγαζία: D10, R1) είλαη ε ζεξκηθή επεμεξγαζία απνβιήησλ,
κε ή ρσξίο αλάθηεζε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ εθιχεηαη θαηά ηελ θαχζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνηέθξσζεο απνβιήησλ κε νμείδσζε, θαζψο θαη άιισλ
ηερληθψλ ζεξκηθψλ επεμεξγαζηψλ φπσο ηεο ππξφιπζεο ηεο αεξηνπνίεζεο ή ηεο
ηερληθήο πιάζκαηνο, εθφζνλ νη νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία απηή,
ζηε ζπλέρεηα, απνηεθξψλνληαη.
Η απνηέθξσζε ΜΔΑ θαη ΑΔΑ εθαξκφδεηαη ζε ζηαζεξέο κνλάδεο
επεμεξγαζίαο.
Η δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο
(D ή R) ζηηο νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ηα ΑΤΜ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ΚΤΑ 13588/725/2006 ή ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
Γηα ηηο ηέθξεο ή μεξά ππνιείκκαηα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 ηεο
ΚΤΑ 22912/1117/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
ππνιεηκκάησλ ηεο απνηέθξσζεο, δηελεξγνχληαη δεηγκαηνιεςίεο, ζχκθσλα κε ην
πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 14899 «Υαξαθηεξηζκφο απνβιήησλ − Γεηγκαηνιεςία
απνβιήησλ πιηθψλ − Πιαίζην γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ
δεηγκαηνιεςίαο» γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ απνβιήησλ θαη ρεκηθέο αλαιχζεηο γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 11 ηεο ΚΤΑ 22912/1177/2005 θαη ηελ απφθαζε
2003/33/ΔΚ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Γηα ηε κεηαθνξά ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ απαηηείηαη άδεηα ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ:
• ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο κέζσλ θαη δηαδηθαζηψλ
• ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο−κεηαθνξάο (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή)
• ηηο ιεπηέεο πξνθπιάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο
• ηπρφλ πξφζζεηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο.
Οη πξναλαθεξφκελεο άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ελαξκνλίδνληαη πιήξσο,
σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, κε ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ 13588/725/2006 φπσο ηζρχεη, δηαθνξνπνηνχκελεο
κφλν σο πξνο ηα απφβιεηα κε κνιπζκαηηθέο ηδηφηεηεο (θιάζε UN 6.2, ηδηφηεηα Η9),
γηα ηα νπνία εθαξκφδνληαη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο νξίδνληαη ζηηο Γεληθέο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.146163/2012.
Η ζπιινγή ησλ πγξψλ απνβιήησλ γίλεηαη ζε κηθξνχο ππνδνρείο θαηάιιεινπ
πιηθνχ (πιελ PVC), ρσξεηηθφηεηαο 10−30 lit. Σν πιηθφ ησλ ππνδνρέσλ είλαη
αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη γεληθφηεξα δελ ζα
πξέπεη λα έρεη νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα
πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ απφ ηα ζπζθεπαζκέλα
επηθίλδπλα απφβιεηα. Γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ ΔΑΑΜ εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ
εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη νη
νπνίεο βαζίδνληαη ζε απαηηήζεηο ησλ ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO. Πξνυπφζεζε
ηεο αζθαινχο ζπζθεπαζίαο απνηειεί ε ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ, σο πξνο ηελ
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επηθηλδπλφηεηά ηνπο, ζε θιάζε θαη αξηζκφ UN. Οη ζπζθεπαζίεο θέξνπλ θαηάιιειε
ζήκαλζε ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ εχθνιε αλαγλψξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο.
Καλέλαο ππνδνρέαο δελ απνκαθξχλεηαη αλ δελ αλαγξάθεηαη ην ζεκείν
παξαγσγήο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ
γεκίδνπλ ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαη ζθξαγίδνληαη.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνηέθξσζεο, πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα
πξνβιεπφκελα κέηξα, φξνη, πεξηνξηζκνί θαη νξηαθέο ηηκέο απφ ηελ απνηέθξσζε
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ 22912/1117/2005
«Μέηξα θαη φξνη γηα ην πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ
απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ 759/Β/2005), θαη ηελ απφθαζε 2003/33/ΔΚ,
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ (ζρεδηαζκφο θαη
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο) ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνηέθξσζεο ΜΔΑ θαη ΑΔΑ
πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ 22912/1117/2005, θαη ηελ Απφθαζε
2003/33/ΔΚ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Δπηπιένλ ηζρχνπλ ηα εμήο:
Οη ζάιακνη θαχζεσο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή ρσξεηηθφηεηα γηα
ηξνθνδνηηθή δφζε ίζε ηνπιάρηζηνλ κε ην έλα δέθαην (1/10) ηεο σξηαίαο
δπλακηθφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο.
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ζαιάκσλ θαχζεο θαη κεηάθαπζεο ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδεη αληνρή ζε δηαβξσηηθά απφβιεηα ή αέξηα θαη ζε ζεξκηθά ζνθ.
Σν άλνηγκα ηεο εηζφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιν ψζηε λα επηηξέπεη
ηε θφξησζε παθεηαξηζκέλσλ απνβιήησλ.
Η ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα ζα πξέπεη λα επηβιέπεηαη θαη λα ξπζκίδεηαη απφ κία
θεληξηθή θνλζφια, κε ζπλερή επίδεημε θαη θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο.
Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηξφπν ψζηε λα:
• απνιπκαίλεηαη εχθνια,
• εκπνδίδεηαη ε ρχδελ ηξνθνδνζία ηεο εγθαηάζηαζεο,
•παξεκπνδίδεηαη ε παξακφξθσζε ησλ δνρείσλ ησλ απνβιήησλ – φπνπ απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη – πξν ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην ζάιακν θαχζεσο.
Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνηέθξσζεο είλαη ππνρξεσκέλνη
λα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 10 ηεο ΚΤΑ 22912/1177/2005, θαη ηελ
απφθαζε 2003/33/ΔΚ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαζψο επίζεο θαη ηα αθφινπζα:
• πγθεθξηκέλν δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζα αλαθέξεη ζεξκνθξαζία
απνηέθξσζεο, ρξφλν παξακνλήο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ απαεξίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
ζεξκνθξαζία απνηέθξσζεο, απνδεθηνί ηχπνη ζπζθεπαζίαο, απνδεθηή πεξηεθηηθφηεηα
ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία, κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί αλά θχθιν εξγαζίαο λα
δερηεί ν ζπγθεθξηκέλνο θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκφο.
• Έιεγρν θαη ζπλερή θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ απαεξίσλ ζην ζάιακν
θαχζεο θαη κεηάθαπζεο ηνπ απνηεθξσηήξα.
• Ηκεξήζηα θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ πνπ απνηεθξψζεθαλ.
• Δηήζην έιεγρν ησλ ζεξκνκέηξσλ, καλνκέηξσλ θαη ινηπνχ θαηαγξαθηθνχ
εμνπιηζκνχ.
• Καηάξηηζε ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο εθηάθηνπ αλάγθεο ηνπνζεηεκέλν ζε δηαθξηηφ
ζεκείν ζην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ.
• Πξφβιεςε απνζήθεπζεο ησλ πξνο απνηέθξσζε απνβιήησλ, γηα 3 ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία ≤5νC ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, είηε ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ, είηε ιφγσ βιάβεο ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο, είηε ιφγσ αλαγθαίσλ
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο.
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• Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο νθείινπλ λα ηεξνχλ βηβιία θαζεκεξηλήο
ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. Με βάζε ηα βηβιία απηά, θαηαξηίδεηαη
εηήζηα έθζεζε.
Η εηήζηα έθζεζε πνπ θαηαξηίδνπλ νη θνξείο ιεηηνπξγίαο ζα πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
• Πνζφηεηεο, θαηεγνξίεο θαη θσδηθνί ΔΚΑ ησλ απνβιήησλ πνπ ππέζηεζαλ
επεμεξγαζία κε απνηέθξσζε.
• Σφπνο / ρψξνο δηάζεζεο ησλ μεξψλ ππνιεηκκάησλ.
• Απνηειέζκαηα ησλ εηδηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ.
• Δηδηθφηεξα ζπκβάληα (θπξίσο αζηνρίεο) – αληηκεηψπηζε ησλ ζπκβάλησλ.
Σα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλαιχζεσλ θαη κεηξήζεσλ ησλ δηελεξγνπκέλσλ ειέγρσλ,
ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηα ζπλνδεπηηθά ησλ
θνξηίσλ έγγξαθα, θπιάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε ζηα γξαθεία ηεο
εγθαηάζηαζεο.
Η δεηγκαηνιεςία θαη ε αλάιπζε φισλ ησλ ξχπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ δηνμηλψλ θαη ησλ θνπξαλίσλ, θαζψο θαη νη κεηξήζεηο κε κεζφδνπο αλαθνξάο γηα
ηε βαζκνλφκεζε ησλ απηφκαησλ ζπζηεκάησλ κεηξήζεσλ, δηεμάγνληαη φπσο νξίδνπλ
ηα πξφηππα CEN.
Δάλ δελ ππάξρνπλ ηα πξφηππα CEN, ηζρχνπλ ηα πξφηππα ISO, εζληθά ή
δηεζλή πξφηππα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή δεδνκέλσλ ηζνδχλακεο επηζηεκνληθήο
πνηφηεηαο. Η ρσξνζέηεζε ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο ή κεηξήζεσλ θαζψο θαη ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηξήζεσλ, πεξηιακβάλνληαη
θαη απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.
ρεηηθά κε ηηο ηερληθέο κεηξήζεσλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα
ΙΙΙ ηεο ΚΤΑ 22912/1117/2005, θαη ηελ απφθαζε 2003/33/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηελ 36060/1155/2013, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Γηα ηηο νξηαθέο ηηκέο αηκνζθαηξηθψλ εθπνκπψλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα
άξζξα 7 θαη 11 θαη ζην παξάξηεκα V ηεο ΚΤΑ 22912/1117/2005, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 36060/1155/2013, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ
θαζαξηζκφ ησλ θαπζαεξίσλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 8 θαη 11 θαη ζην
παξάξηεκα IV ηεο ΚΤΑ
22912/1117/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ
36060/1155/2013, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Γηα ηα μεξά ππνιείκκαηα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ
22912/1117/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 36060/1155/2013, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη.
Δπηπιένλ, ηζρχνπλ ηα εμήο:
Σα μεξά ππνιείκκαηα απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία 19 01 ηνπ ΔΚΑ, «απφβιεηα απφ ηελ θαχζε ή ηελ ππξφιπζε απνβιήησλ»
θαη θαηαηάζζνληαη ζε εμαςήθην θσδηθφ ΔΚΑ αλάινγα κε ηελ ζχζηαζε θαη ηελ
πξνέιεπζή ηνπο. Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ πξέπεη λα
δηελεξγνχληαη δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπζηθψλ θαη
ρεκηθψλ ηδηνηήησλ θαζψο θαη ηνπ ξππνγφλνπ θνξηίνπ ηνπο.
Γηα ηελ δεηγκαηνιεςία ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 14899
«Υαξαθηεξηζκφο απνβιήησλ
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Γεηγκαηνιεςία απνβιήησλ πιηθψλ − Πιαίζην γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη
εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο».
ηηο κνλάδεο απνηέθξσζεο απνβιήησλ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο ζηα
ππνιείκκαηα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 11 ηεο ΚΤΑ
22912/1177/2005.
Η δηαρείξηζε πνπ εθαξκφδεηαη εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
ππνιεηκκάησλ σο επηθίλδπλα ή κε επηθίλδπλα.
Αλ ε πεξαηηέξσ δηαρείξηζε αθνξά δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ, ιακβάλνληαη ππφςε νη
δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο 2003/33/ΔΚ «γηα ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ
απνδνρήο ησλ απνβιήησλ ζηνπο ΥΤΣΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 θαη ην παξάξηεκα
ΙΙ ηεο Οδεγίαο 1999/31/ΔΚ», φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Β2.ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. Ο αλάδνρνο, θπζηθφ, λνκηθφ πξφζσπν, θνηλνπξαμία ή έλσζε εηαηξεηψλ,
παξαιακβάλεη ηα ΜΔΑ θαη ΑΔΑ , από ηνπο ρώξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
ησλ ΤΜ (ςπθηηθνχο ζαιάκνπο), παξνπζία κέινπο ή κειψλ επηηξνπήο παξάδνζεο πνπ
νξίδεηαη απφ ηελ ΤΜ.
2. Η ζπρλόηεηα θόξησζεο ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ , απφ ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν
πξνζσξηλήο θχιαμεο θάζε ΤΜ, ζα γίλεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη ψξεο απφ
ηελ ΤΜ. ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ηεο ΚΤΑ
146163/2012.
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (αξγίεο, απμεκέλε πνζφηεηα ΜΔΑ θαη ΑΔΑ θιπ) κπνξεί λα
απαηηεζεί ζπρλφηεξε απνθνκηδή ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ θαηφπηλ πξνεγεζείζαο
ζπλελλφεζεο ε νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία κεηαμχ
αλαδφρνπ θαη ΤΓΑΤΜ
3. Η δύγηζε γίλεηαη κε ειεθηξνληθή πηζηνπνηεκέλε (απαηηείηαη εηήζηα πηζηνπνίεζε
απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη ε θαηάζεζε ηνπ ηζρχνληνο Πηζηνπνηεηηθνχ) θνξεηή
δπγαξηά πνπ ζα δηαζέηεη ν αλάδνρνο. Η δχγηζε ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ γίλεηαη απφ ηνλ
αλάδνρν παξνπζία ηνπ ΤΓΑΤΜ ή κέινπο ηεο επηηξνπήο παξάδνζεο πνπ νξίδεηαη απφ
ηελ ΤΜ θαη ηα ζηνηρεία ηεο δχγηζεο ζα θαηαγξάθνληαη ζην ζπλνδεπηηθφ Έληππν
Αλαγλψξηζεο ηνπ Κεθ. 6. ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163.
4. Η ηηκνιόγεζε ζα γίλεηαη κεηά ην πέξαο θάζε δξνκνινγίνπ ή ζην ηέινο θάζε
κήλα αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δξνκνινγίσλ, θαηφπηλ
ζπλελλφεζεο.
5. Ο αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ ζα δηεμάγεη έιεγρν ησλ
ζπζθεπαζηψλ κε θαηάιιειε ζπζθεπή αλίρλεπζεο γηα ξαδηελεξγά πιηθά. ε
πεξίπησζε πνπ βξεζεί ραξηνθηβψηην κε ξαδηελεξγφ πιηθφ πνπ δελ είλαη εληφο ησλ
πξνβιεπφκελσλ νξίσλ (ξαδηελέξγεηα θηβσηίνπ >3X ξαδηελέξγεηα πεξηβάιινληνο), ην
θηβψηην δελ παξαιακβάλεηαη θαη παξακέλεη ζηελ ΤΜ, κέρξη απνκείσζεο ηνπ
θνξηίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο
κε ηελ απφθαζε 2/214/1958/2014.
6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 4042/2012 θαη φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηηο Γεληθέο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο ΚΤΑ 146163/2012.
7. Ο ππεχζπλνο απνζήθεπζεο ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο
θαη ν κεηαθνξέαο ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ, ζπκπιεξώλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Δληύπνπ
αλαγλώξηζεο (παξάγξαθνο 6.2 Παξαξηήκα Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012) γηα ηε ζπιινγή
θαη κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» πνπ ζπλνδεχεη ηα ΔΑΑΜ ζε θάζε εξγαζία
17

ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο εληφο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, (άξζξν 11 ηεο ΚΤΑ
146163/2012) πνπ ηνπο αθνξνχλ, ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα. Έλα αληίγξαθν
παξακέλεη ζηελ Τ.Μ. πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη ν
κεηαθνξέαο παξαιακβάλεη ηα ηξία αληίγξαθα ηα νπνία ζα ζπκπιεξσζνχλ θαη ζα
ππνγξαθνχλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ. Έλα απφ ηα
ππνγεγξακκέλα αληίγξαθα επηζηξέθεηαη ζηνλ ππεχζπλν απνζήθεπζεο, ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 146163/2012 Παξάξηεκα Ι, Κεθάιαην 6. Η
ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ αλαγλψξηζεο απνηειεί ππνρξέσζε θαη ηνπ απνδέθηε ησλ
απνβιήησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο Γεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΚΤΑ
146163/2012.
8. Ο αλάδνρνο, πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην Μεηξών ησλ θνξέσλ
δηαρείξηζεο επηθηλδύλσλ απνβιήησλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία
Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., ζχκθσλα κε ην εδάθην 3 ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 7
ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 13588/725/2006 φπσο ηζρχεη.
9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε δηαπεξηθεξεηαθή
άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.146163/2012, ε
νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ
λ.4042/2012, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη νη Πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα
ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν.
10. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί κεηξών ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ
Ν. 4042/2012. Σν πεξηερφκελν ηνπ κεηξψνπ απηνχ θαζνξίδεηαη ζηηο Γεληθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ ηεο ΚΤΑ 146163/2012.
11. Ο λφκηκνο θάηνρνο ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ, ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986
(ΦΔΚ75/Α'/11-06-1986), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ή κε
ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη: δέρεηαη λα
εθηειέζεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο
πξναλαθεξφκελεο ΤΜ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ 146163/2012 θαη φηη
δηαζέηεη ην απαηηνχκελν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.
12. Ο λφκηκνο θάηνρνο ηεο άδεηαο ζπιινγήο – κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ, ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008, ISO 14001 θαη ΔΛΟΣ
1801/OHSAS.
13. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη δύν θαη' ειάρηζηνλ
νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ πξνο απνηέθξσζε απνβιήησλ, ηα νπνία είλαη εηδηθά,
ηειείσο θιεηζηά, ζηεγαλά, έρνπλ δπλαηφηεηα ςχμεο <8°C θαη φηη ηα νρήκαηα απηά
πιεξνχλ ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ – ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Κεθ. 2.2 ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ΔΑΑΜ πξέπεη λα
είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ΙΥ ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΤΑ 11383/840/2007 «Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο
θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπιινγήο – κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ» (ΦΔΚ 309/Β/7−3−07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΤΑ
Α1/νηθ/27683/2320/2008 (ΦΔΚ Β΄ 948), ζηελ νπνία ζαθψο λα αλαθέξεηαη ε ρξήζε
ηνπο γηα κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά
ADR θαη ATP. Δπίζεο ν αλάδνρνο λα εμαζθαιίδεη φηη ην εθάζηνηε φρεκα θέξεη
θαηάιιειε ζήκαλζε θαη εμνπιηζκφ (φπσο θαηάιιειεο ζπζθεπέο ππξφζβεζεο,
πξνεηδνπνηεηηθφ γηιέθν), λα εθνδηάδεη ηε κεηαθνξηθή κνλάδα κε ηα παξαζηαηηθά
έγγξαθα πνπ απαηηεί ε ADR (φπσο έγγξαθν κεηαθνξάο θαη γξαπηέο νδεγίεο ζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο).
14. Ο αλάδνρνο λα δεζκεχεηαη φηη ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ δύν
πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR θαη ATP θνξηεγά ςπγεία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
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ζχκβαζεο (αλαθέξνληαο ηνπο αξηζκνχο θπθινθνξίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νρεκάησλ
πνπ πξνηείλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ
απφ ηηο ΤΜ. Να θαηαηεζνχλ νη άδεηεο θπθινθνξίαο, νη πηζηνπνηήζεηο ADR θαη ATP,
ην ΚΣΔΟ θαη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα φισλ ησλ νρεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 948 Β/22-5-2008 θαη ηελ απφθαζε κε
αξηζκφ Πξση. Α3/28216/2567 απφ 21-5-2009, θαζψο θαη νη αζθάιεηεο θαη ΚΣΔΟ
απηψλ ζε ηζρχ.
15. Ο αλάδνρνο λα δεζκεχεηαη φηη δηαζέηεη δύν θαη’ ειάρηζηνλ νδεγνύο. Να
εμαζθαιίδεη φηη ν εθάζηνηε νδεγφο πνπ εθηειεί ηε κεηαθνξά είλαη θάηνρνο ηζρχνληνο
πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ADR, αληίζηνηρν ησλ κεηαθεξφκελσλ
πιψλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ. Να θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR θαη άδεηεο νδήγεζεο ησλ νδεγψλ, θαζψο θαη
απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε ησλ νδεγψλ κε ηελ εηαηξεία (αλαγγειία πξφζιεςεο ΟΑΔΓ,
θαηαηεζεηκέλνο Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ κε εηδηθφηεηα θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ).
16. Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ηνπ αλαδφρνπ κεηαθνξάο ΔΑΑΜ κε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο θαη θάιπςεο δεκηώλ πξνο
ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ θαη επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε
θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο
ΚΤΑ 146163 (ΦΔΚ1537/Β΄/2012). ην αζθαιηζηήξην λα αλαθέξνληαη ηα νρήκαηα
κεηαθνξάο, ε θαηεγνξία απνβιήησλ πνπ κεηαθέξνληαη, νη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη
νη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πνπ θαιχπηνληαη. Σν Αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη φια
ηα ζηάδηα κεηαθνξάο - δηαρείξηζεο ησλ ΔΑΑΜ. Οη ΤΜ δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα
ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αζηηθή επζχλε
ηνπ έξγνπ.
17. χκβαζε ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΑΜ κε
πηζηνπνηεκέλν ύκβνπιν Αζθαιείαο γηα ηελ Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ
Δκπνξεπκάησλ (ΑΜΔΔ) ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 64834/5491/2000 (ΦΔΚ 1350/B')
θαη ηελ ΚΤΑ 146163 (ΦΔΚ1537/Β΄/2012) θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην ηκήκα 1.8.3 ηεο
ADR (Accord European Relatif aux Transport International des Marchandises
Dangereuses par Route-Γηεζλήο πλζήθε Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Τιηθψλ Οδηθψο).
18. Η εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο απνηέθξσζεο λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα
πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο θαηαιιειφηεηαο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, φπσο
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 11 ηεο ΚΤΑ 146163/2012 (π.ρ. Απόθαζε Έγθξηζεο
Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.)
19. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο
κνλάδαο επεμεξγαζίαο ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ ζε ηζρχ.
20. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε φηη ππάξρεη
πξόβιεςε απνζήθεπζεο ησλ πξνο επεμεξγαζία απνβιήησλ, γηα 3 ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία ≤5νC ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο (ςπθηηθνχο ζαιάκνπο),
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κεθ. 3 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 1461663/2012,
είηε ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, είηε ιφγσ βιάβεο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, είηε
ιφγσ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο.
21. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 γηα ηελ επεμεξγαζία ΜΔΑ θαη ΑΔΑ .
22. Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθά ζπζηήκαηα
κέηξεζεο θαη ειέγρνπ όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ.
23. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απνηέθξσζεο, ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεί εηήζην έιεγρν δηαθξίβσζεο ησλ ζεξκνκέηξσλ, καλνκέηξσλ θαη

19

ινηπνχ θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ αθνινπζψληαο ηα Δπξσπατθά ή/θαη ηα Διιεληθά
ζρεηηθά Πξφηππα.
24. Οη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εθεδξηθό εμνπιηζκό γηα
ηελ επεμεξγαζία ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ, πξνθεηκέλνπ λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ βαζηθνχ
εμνπιηζκνχ. Ο αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε πνπ λα αλαγξάθεη ηνλ
θπξίσο θαη ηνλ εθεδξηθφ εμνπιηζκφ.
25. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηελ Έθζεζε κε ζηνηρεία γηα ηα
ΔΑ πνπ παξέιαβε θαη δηαρεηξίζηεθε ην πξνεγνύκελν έηνο ηελ νπνία δηαβηβάδεη
ππνρξεσηηθά θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην ζηε Γ/λζε ΠΔ.ΥΩ.. ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο, ζηελ πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηνχζα αξρή θαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία
ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α:
26. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηελ Δηήζηα Έθζεζε
Παξαγσγνύ Απνβιήησλ (ΔΔΠΑ) γηα φια ηα είδε ησλ απνβιήησλ πνπ παξήγαγε ην
πξνεγνχκελν έηνο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα
ππφθεηηαη ζε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε.
27. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ πξνβαίλεη ζε αλάκεημε επηθίλδπλσλ κε
κε επηθίλδπλα απόβιεηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 30 ηνπ Ν.
4042/2012.
28. Οπνηαδήπνηε ζπλελλόεζε κε ηελ εηαηξεία ζπιινγήο - κεηαθνξάο θαη
δηαρείξηζεο πγξψλ ΔΑΑΜ, ΜΔΑ θαη ΑΔΑ, ζα γίλεηαη κε ηνλ ΤΓΑΤΜ ή ην Απηνηειέο
Σκήκα Δπηζηαζίαο θαη Ικαηηζκνύ ηεο ΤΜ ή ηνλ εθάζηνηε νξηδόκελν Τπεύζπλν
ηεο ΤΜ.
29. Η Τ.Μ. κπνξεί λα δηεμάγεη απξνεηδνπνίεηνπο ειέγρνπο επί ηφπνπ ζηελ
εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
νξζή ηήξεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΜΔΑ θαη ΑΔΑ.
30. Η ιχζε πνπ πξνηείλεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε
δπλαηφηεηα έθδνζεο αλά πάζα ζηηγκή ζπγθεληξσηηθώλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα
ηα δηάθνξα ζηάδηα απφ ηε ζπιινγή έσο ηελ επεμεξγαζία. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο
πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ
θάιπςε ησλ παξαπάλσ.
31. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε
κεηαθνξηθή εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ
απνβιήησλ, ηφηε απαηηείηαη λα θαηαηεζεί γλήζην αληίγξαθν ηεο κεηαμύ ηνπο
ζύκβαζεο. Η ζπλεξγαζία κε ηελ κεηαθνξηθή εηαηξεία πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην εζληθφ δίθαην.
32. Η εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ζηειερώλεηαη
από ην αλαγθαίν θαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό, δηνηθεηηθό, ηερληθό θαη
βνεζεηηθό πξνζσπηθό, ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο θαλφλεο ηεο
επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Να θαηαηεζεί ν επίζεκνο Πίλαθαο πξνζσπηθνύ κε
όιεο ηηο εηδηθόηεηεο, ζεσξεκέλνο από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο καδί κε ηα ΑΠΓ
ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ φπνπ απνδεηθλχεηαη ε επάξθεηα ηνπ απαζρνινπκέλνπ
πξνζσπηθνχ ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο.
33. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απνηέθξσζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη
λα ηεξεί ηα πξνβιεπόκελα κέηξα, όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο, νξηαθέο ηηκέο
εθπνκπώλ γηα ηελ πξόιεςε ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
22912/1117/2005 «Μέηξα θαη φξνη γηα ην πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ 759/Β/2005, φπσο
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εθάζηνηε ηζρχεη. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αλαθεξφκελα ζην Κεθ. 4.2 ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 146163/2012.
34. Η εγθαηάζηαζε απνηέθξσζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα ζα πξέπεη
λα επηβιέπεηαη θαη λα ξπζκίδεηαη από κία θεληξηθή θνλζόια, κε ζπλερή επίδεημε θαη
θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο.
35. Σν ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηξφπν ψζηε λα
απνιπκαίλεηαη εχθνια, λα εκπνδίδεηαη ε ρχδελ ηξνθνδνζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη
λα παξεκπνδίδεηαη ε παξακφξθσζε ησλ δνρείσλ απνβιήησλ - φπνπ απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη - πξν ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην ζάιακν θαχζεο.
36. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
εθαξκόδεη ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν ζα αλαθέξεη
ζεξκνθξαζία απνηέθξσζεο, ρξφλν παξακνλήο ησλ δεκηνπξγνπκέλσλ απαεξίσλ ζηελ
παξαπάλσ ζεξκνθξαζία απνηέθξσζεο, απνδεθηή ζπζθεπαζία, απνδεθηή
πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία, κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί αλά θχθιν
εξγαζίαο λα δερηεί πξνο επεμεξγαζία ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο.
37. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
εθαξκόδεη έιεγρν θαη ζπλερή θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ απαεξίσλ ζην
ζάιακν θαχζεο θαη κεηάθαπζεο ηνπ απνηεθξσηήξα.
38. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
εθαξκόδεη εκεξήζηα θαηαγξαθή ησλ ΔΑΑΜ πνπ απνηεθξψζεθαλ.
39. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη
ζρέδην αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ.
40. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο νθείιεη λα ηεξεί βηβιία
θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, κε βάζε ηα νπνία
θαηαξηίδεηαη ην κεηξψν θαη ε εηήζηα έθζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο.
41. Σα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλαιχζεσλ θαη κεηξήζεσλ ησλ
δηελεξγνπκέλσλ ειέγρσλ, ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο, θαζψο
θαη ηα ζπλνδεπηηθά ησλ θνξηίσλ έγγξαθα, θπιάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε ζηα
γξαθεία ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο. Αληίγξαθν ηνπ
ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ
Αλαγλψξηζεο παξαδίδεη ν αλάδνρνο ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΑΜ.
42. Σα ππνιείκκαηα θαύζεο ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη
ζηελ ηειηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, κε ζπλνδεπηηθφ έληππν παξαζηαηηθφ ην νπνίν ζα
αλαθέξεη φια ηα ζηνηρεία ηρλειαζηκόηεηαο ησλ θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνλ
αλάδνρν ζην θνξέα ππνδνρήο γηα ηειηθή δηάζεζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαχζεο, έηζη
ψζηε λα κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ Τ.Μ., βεβαίσζε παξαιαβήο ηεο εθάζηνηε
πνζφηεηαο πξνο επεμεξγαζία κεηά ηελ απνηέθξσζε, σο επίζεο ζρεηηθφ έληππν
ηρλειαζηκφηεηαο δηάζεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Να θαηαηεζεί αληίγξαθν ελφο
πξφζθαηνπ ζπλνδεπηηθνχ Δληχπνπ κεηαθνξάο ησλ ππνιεηκκάησλ θαχζεο ΔΑΑΜ
πξνο ηνλ ηειηθφ ρψξν δηάζεζήο ηνπο, απφ φπνπ απνδεηθλχεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα θάζε
θνξηίνπ πνπ επεμεξγάζηεθε κε απνηέθξσζε ζηελ πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο απνηέθξσζεο ησλ ΔΑΑΜ.
43. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θελνύο πεξηέθηεο γηα ηα πγξά
απφβιεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηαθηηθψλ δξνκνινγίσλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπο ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα νχησο ψζηε λα ππάξρεη επάξθεηα πεξηεθηψλ ζην Ννζνθνκείν.
Δπηπξφζζεηα ν Αλάδνρνο νθείιεη εληφο 24 σξψλ, λα παξάζρεη θελνχο
πεξηέθηεο εθ’ νζνλ απαηηεζνχλ απφ ην Ννζνθνκείν θαηφπηλ εηδνπνίεζεο απφ ηνπο
ΤΓΑΤΜ ή ην Απηνηειέο Σκήκα Δπηζηαζίαο θαη Ικαηηζκνχ ησλ ΤΜ ή ηνλ εθάζηνηε
νξηδφκελν Τπεχζπλν θάζε ΤΜ, εθηφο ηεο σο άλσ πεξηγξαθφκελεο δηαδηθαζίαο.
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44. Η αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ απφ ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν,
νθείιεη, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ξχπαλζε ηνπ ρψξνπ, λα ηνλ παξαδψζεη ζε άξηζηε
θαηάζηαζε.
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Η Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθώλ

Καιακπαιίθεο Παλαγώηεο, Γ/ληεο ΜΔΘ

Υαξαιακπόπνπινο Γεκήηξηνο, Ννζειεπηήο Δπηηήξεζεο Λνηκώμεσλ

Γηαγηδίδνπ Αγγειηθή, Πξντζηακέλε Υεηξνπξγηθνύ Ννζειεπηηθνύ Σνκέα
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