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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ-ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Οι προδιαγραφζσ αφοροφν τθ διαχείριςθ Επικίνδυνων Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΤΜ) και ςυγκεκριμζνα των 
Επικίνδυνων Αποβλιτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν (ΕΑΑΜ) του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων. Η διαχείριςθ κα γίνει ςφμφωνα 
με τθν ΚΤΑ Αρικ. Οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ Β’ 1537/08-05-2012) και τα Παραρτιματα αυτισ, κακϊσ και κάκε άλλθ ιςχφουςα 
διάταξθ διαχείριςθσ των Επικίνδυνων Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΤΜ) ϊςτε να διαςφαλίηεται ζνα υψθλό 
επίπεδο προςταςίασ τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και του περιβάλλοντοσ. Σα ΕΑΜΜ, μποροφν να υπόκεινται ςε επεξεργαςία με τθ 
μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ ι με τθν μζκοδο τθσ αποςτείρωςθσ ςε ςτακερι μονάδα επεξεργαςίασ. 

Για τθ ςυλλογι-ςυςκευαςία-ςιμανςθ, μεταφορά, αποκικευςθ, επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ των επεξεργαςμζνων 
υπολειμμάτων ιςχφουν οι Γενικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων, Παράρτθμα Ι τθσ 
ΚΤΑ Αρικ. Οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ Β’ 1537/08-05-2012). 

Σα Επικίνδυνα Απόβλθτα Τγειονομικϊν Μονάδων (ΕΤΑΜ) περιλαμβάνουν τισ εξισ βαςικζσ κατθγορίεσ: 

1. Β1 επικίνδυνα απόβλθτα αμιγϊσ μολυςματικά (ΕΑΑΜ) 

2. Β2 μικτά επικίνδυνα απόβλθτα (ΜΕΑ) 

3. Β3 άλλα επικίνδυνα απόβλθτα (ΑΕΑ) 

Σα ΕΑΑΜ ςυςκευάηονται ςε κίτρινεσ πιςτοποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ τφπου «HOSPITAL BOX» ενϊ τα ΜΕΑ και ΑΕΑ 
ςυςκευάηονται ςε κόκκινεσ πιςτοποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ τφπου «HOSPITAL BOX». Οι παραπάνω ςυςκευαςίεσ πρζπει να είναι 
κατάλλθλου πάχουσ, που δε ςχίηονται εφκολα και φζρουν το ευδιάκριτο και ανεξίτθλο αναγνωριςτικό ςιμα «Επικίνδυνα 
Απόβλθτα» και το ςήμα του βιολογικοφ κινδφνου. τισ ςυςκευαςίεσ υπάρχει ετικζτα με τθν θμερομθνία και προζλευςθ των 
ΕΑΤΜ. Κατά τθ μεταφορά και τθν προςωρινι αποκικευςθ των ΕΑΤΜ εκτόσ Τγειονομικισ Μονάδασ κα πρζπει να είναι 
τοποκετθμζνα και ςε δεφτερο υποδοχζα (π.χ. ειδικι ανκεκτικι ςακοφλα), του ίδιου χρϊματοσ με τον αρχικό, πλιρουσ 
ςτεγανότθτασ. 

Ο διαχωριςμόσ και θ ςυςκευαςία των Επικίνδυνων Αποβλιτων πραγματοποιείται εντόσ τθσ Τγειονομικισ Μονάδοσ με 
ευκφνθ του προςωπικοφ τθσ. Η ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτάδια: 

 Διαχωριςμό ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τουσ ςτο ςθμείο παραγωγισ τουσ. 

 υςκευαςία των ΕΑΤΜ ςε υποδοχείσ κατάλλθλου χρϊματοσ ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

 υλλογι-Μεταφορά ςε ψυκτικό κάλαμο εντόσ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ. 

 Προςωρινι Αποκικευςθ εντόσ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ. 

 Μεταφορά ΕΑΤΜ-Προςωρινι Αποκικευςθ εκτόσ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ. 

 Επεξεργαςία των ΕΑΤΜ. 

 Σελικι διάκεςθ. 

 

Συλλογή - Μεταφορά ΕΑΤΜ 

Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, θ ςυλλογι και μεταφορά των ΕΑΤΜ που παράγονται ςτο Δθμοτικό Γθροκομείο, 
κα πραγματοποιείται με ειδικά αδειοδοτθμζνα φορτθγά ψυγεία ειδικϊν προδιαγραφϊν για μεταφορά των εν λόγω 
αποβλιτων. Σα επικίνδυνα απόβλθτα αμιγϊσ μολυςματικά (ΕΑΑΜ) κα μεταφζρονται ςε Μονάδα Αποςτείρωςθσ Επικίνδυνων 
Ιατρικϊν Αποβλιτων Ηρακλείου, που λειτουργεί νόμιμα βάςει Άδειασ Λειτουργίασ, όπου και κα πραγματοποιείται θ 
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αποςτείρωςθ αυτϊν, ενϊ τα μικτά επικίνδυνα απόβλθτα (MEA) και τα άλλα επικίνδυνα απόβλθτα (ΑΕΑ) κα μεταφζρονται ςε 
Αποτεφρωτιρα του ΕΔΝΑ προσ αποτζφρωςθ. Κατά τθ μεταφορά εκτόσ Τγειονομικισ Μονάδασ τα ΕΑΤΜ πρζπει να 
ςυνοδεφονται από ζγγραφο ζντυπο αναγνϊριςθσ. Σο ζντυπο αυτό τυπϊνεται πολλαπλϊσ, ϊςτε, ζνα διατθρεί θ Τγειονομικι 
Μονάδα, ζνα ο μεταφορζασ, ζνα ο υπεφκυνοσ τθσ εγκατάςταςθσ που επεξεργάηεται τα ΕΑΤΜ και από ζνα κοινοποιεί ο 
υπεφκυνοσ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ ςτισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ Περιβάλλοντοσ τθσ οικίασ Περιφζρειασ. 

Επεξεργαςία ΕΑΥΜ 

Σα ΕΑΑΛΛ κα επεξεργάηονται με τθ μζκοδο τθσ αποςτείρωςθσ ςε Μονάδα Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 
Σο χρθςιμοποιοφμενο ςφςτθμα επεξεργαςίασ τθσ Μονάδασ κα αποτελεί ςφςτθμα ιπιασ επεξεργαςίασ αποβλιτων για 

τον άνκρωπο και το περιβάλλον. Θα είναι πιςτοποιθμζνο τόςο ωσ προσ τθν ποιότθτα καταςκευισ, όςο και ωσ προσ το 
αποτζλεςμα αποςτείρωςθσ. Η ακολουκοφμενθ επεξεργαςία επιτυγχάνεται με τεμαχιςμό των αποβλιτων πριν τθν 
αποςτείρωςθ και ςτθ ςυνζχεια ζκκεςι τουσ ςε κορεςμζνο ατμό, υπερκαλφπτοντασ τουσ όρουσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 
κακϊσ και των προτφπων ΕΛΟΣ. 

Σα ΛΛΕΑ και τα ΑΕΑ κα επεξεργάηονται με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ. 
Όλεσ οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των Επικίνδυνων Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων κα γίνονται με πλιρθ εφαρμογι 

τθσ ΚΤΑ οικ. 146163/2012. 

 

τισ παραπάνω προςφερόμενεσ τιμζσ ςυμπεριλαμβάνονται : 

1. Σα υλικά ςυςκευαςίασ που απαιτοφνται για τθν ςυλλογι, αποκικευςθ και μεταφορά των ΕΑΤΜ προσ επεξεργαςία 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

2. Ψυκτικόσ κάλαμοσ των 500 λίτρων κατάλλθλο για τθν προςωρινι αποκικευςθ των ΕΑΤΜ εντόσ τθσ Τγειονομικισ 
Μονάδασ ςασ όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία. 

3. Η ςυχνότθτα αποκομιδισ κα είναι μία φορά ανά μινα ι ςυχνότερα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

1α. ΤΛΛΟΓΗ 

Σα ΕΑΑΜ κα ςυλλζγονται άπό τουσ χϊρουσ προςωρινισ αποκικευςθσ του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων (ςτο εξισ 
Γθροκομείο), ςτθν οδό Μελιδονίου 27 ςτθ Χαλζπα-Χανίων. 

Για τθ ςυςκευαςία των ΕΑΤΜ εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου που ιςχφουν για τα 
επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ εξισ απαιτιςεισ: 

 τθσ Ευρωπαϊκισ υμφωνίασ για τισ Οδικζσ Μεταφορζσ (Accord European relative au transport international des 
merchandises Dangereuses par Route - ADR). 

 του Διεκνοφσ Κϊδικα Θαλαςςίων Μεταφορϊν (International Maritime Organization/lnternational Maritime Dangerous 
Goods code-IMO/IMDG0). 

 του Κανονιςμοφ για τισ διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ 
Αερομεταφορϊν (International Air Transport Association-IATA) και του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Πολιτικισ Αεροπορίασ 
(International Civil Aviation Organization -ICAO). 

 
Οι ςυςκευαςίεσ των ΕΑΤΜ κα φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ του επικίνδυνου, για τθν εφκολθ αναγνϊριςι τθσ 

επικινδυνότθτάσ τουσ. Επιβζλλεται ο υποχρεωτικόσ διαχωριςμόσ ςε ΕΑΤΜ και ςυγκεκριμζνα ςε ΕΑΑΜ και ςε μθ επικίνδυνα 
αςτικά απορρίμματα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΤΑ 146163/2012. 

Σα ΕΑΤΜ κα ςυςκευάηονται από το Γθροκομείο ςε ςακοφλεσ κατάλλθλου πάχουσ, που κα αποτελοφν τον πρϊτο 
(εςωτερικό) υποδοχζα ςυςκευαςίασ. Οι ςακοφλεσ κα είναι κίτρινου χρϊματοσ (προσ αποςτείρωςθ) ι κόκκινου (προσ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ MON. ΤΝΟΛΟ 

1 
Τπηρεςία διαχείριςησ ΕΑΤΜ Μήνασ 

12 
436,82 5.241,93 

 Φ.Π.Α. 24%    1.258,07 

 Σελικό ςφνολο    6.500,00 
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αποτζφρωςθ), κα ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο του μολυςματικοφ κινδφνου, κα αναγράφεται θ αντίςτοιχθ ςιμανςθ κλάςθσ, UN 
και κα υπάρχει ενςωματωμζνθ ετικζτα με αναφορά ςτα ςτοιχεία του περιεχομζνου τθσ. Οι ςακοφλεσ μεγάλου βάρουσ κα 
ςυςκευάηονται και ςε δεφτερθ πλαςτικι ςακοφλα. τθ ςυνζχεια οι ςακοφλεσ κα τοποκετοφνται ςε δευτερογενείσ περιζκτεσ 
και ςυγκεκριμζνα ςε είτε ςε πιςτοποιθμζνα χαρτοκυτία τφπου HOSPITAL BOX, είτε ςε ειδικοφσ περιζκτεσ πολλαπλϊν 
χριςεων (τροχιλατοι πιςτοποιθμζνοι κάδοι), ίδιου χρϊματοσ, οι οποίοι πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΤΑ 146163/2012.  

Σα αιχμθρά αντικείμενα κα ςυλλζγονται ςε υψθλισ πυκνότθτασ ςχεδιαςμζνουσ αδιάτρθτουσ, αυτόκλειςτουσ, ςκλθροφσ 
πλαςτικοφσ υποδοχείσ (πλθν PVC) με καπάκι ειδικοφ τφπου που κλείνει ςε αςφάλεια. Οι υποδοχείσ αυτοί ωσ πρωτογενείσ 
περιζκτεσ είναι επίςθσ ευκφνθσ του Γθροκομείου. Σο χρϊμα τουσ κα πρζπει να είναι ανάλογο με τθ μζκοδο τθσ επεξεργαςίασ 
των αποβλιτων. Εάν ο υποδοχζασ των αιχμθρϊν πρόκειται να υποςτεί αποςτείρωςθ, κα τοποκετείται κατά τθν αποκομιδι 
των ΕΑΑΜ εντόσ κίτρινου περιζκτθ δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ των αποβλιτων (HOSPITAL BOX ι πιςτοποιθμζνο κάδο) και 
εάν πρόκειται να υποςτεί αποτζφρωςθ, κα τοποκετείται ςε κόκκινο δευτερογενι περιζκτθ (HOSPITAL BOX ι πιςτοποιθμζνο 
κάδο). Απαγορεφεται θ διαδικαςία εκκζνωςθσ και επαναλαμβανόμενθσ πλιρωςθσ των πρωτογενϊν περιεκτϊν. Ακόμα, θ 
πλιρωςθ των πρωτογενϊν περιεκτϊν δεν πρζπει να ξεπερνά τα τρία τζταρτα του ςυνολικοφ τουσ όγκου. 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παρζχει ςτο Γθροκομείο όλουσ τουσ κατάλλθλουσ και πιςτοποιθμζνουσ υποδοχείσ κίτρινου 
χρϊματοσ (προσ αποςτείρωςθ) ι κόκκινου (προσ αποτζφρωςθ), που κα αποτελοφν τον δευτεροταγι (εξωτερικό) 
πιςτοποιθμζνο υποδοχζα (HOSPITAL BOX ι πιςτοποιθμζνο κάδο) ςυςκευαςίασ των ΕΑΑΜ. Οι τροχιλατοι πλαςτικοί κάδοι κα 
πρζπει να μθν ζχουν υποςτεί βλάβθ (καταπόνθςθ, φκορά, κραφςθ) και να ζχουν υποςτεί ςχολαςτικό κακαριςμό και 
απολφμανςθ από τθν εγκατάςταςθ παραλαβισ πριν τθν επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. 
  
1β. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΑΤΜ ΕΝΣΟ ΣΗ Τ.Μ. 

Η μεταφορά των ΕΑΤΜ εντόσ τθσ Τ.Μ. κα γίνεται με ειδικά μζςα, τροχιλατα καρότςια, που χρθςιμοποιοφνται 
αποκλειςτικά γι’ αυτόν τον ςκοπό και κατά τθν χριςθ τουσ κα τθροφνται οι κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ. 

1γ. ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Η αποκικευςθ των ΕΑΑΜ κα γίνεται ςε ψυκτικοφσ καλάμουσ που κα πλθροφν τισ απαραίτθτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
τθσ 3.1.3 τθσ ΚΤΑ 146163/2012. Κατάρτιςθ ςχεδίου ζκτακτθσ ανάγκθσ για τισ περιπτϊςεισ ατυχθμάτων (διάχυςθ ι διαςπορά 
μεταφερόμενου φορτίου) και εφαρμογι των προβλεπόμενων διατάξεων για άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ 
περιβάλλοντοσ τθσ Ν. Αυτοδιοίκθςθσ. Ο ψυκτικόσ κάλαμοσ κα φζρει κερμόμετρο και κερμοςτάτθ για ακριβι και πιςτό 
ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ που δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 5 oC ι 0 oC αναλόγωσ τον όγκο των αποβλιτων (Κ.Τ.Α. 
146163/8-5-2012). Θα διακζτει φωτιςμό που κα ενεργοποιείται με το άνοιγμα τθσ πόρτασ. Οι πόρτεσ του ψυκτικοφ καλάμου 
απαιτείται να φζρουν ςφςτθμα αςφαλείασ ϊςτε να κλειδϊνουν μετά τθ χριςθ και να επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ μόνο των 
εντεταλμζνων υπαλλιλων διαχείριςθσ. Για τθ μεταφορά των αποβλιτων από το χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ ζωσ τθν 
εγκατάςταςθ τθσ επεξεργαςίασ τουσ κα ςυνοδεφονται με τα ςχετικά ζντυπα αναγνϊριςθσ. 

Σο προςωπικό του αναδόχου που κα διαχειρίηεται τα ΕΑΑΜ κακ’ όλα τα ςτάδια διαχείριςθσ αυτϊν, εντόσ του 
Γθροκομείου κα φζρει ειδικι ζνδυςθ προςταςίασ. Τπεφκυνοσ, ϊςτε να υποςτεί τισ ανάλογεσ κυρϊςεισ είναι επίςθσ ο 
ανάδοχοσ για ατυχιματα που μπορεί να ςυμβοφν κατά τθ διάρκεια τθσ απομάκρυνςθσ των αποβλιτων και κα επιβαρφνουν 
το περιβάλλον κζτοντασ ςε κίνδυνο τθ δθμόςια υγεία.   

       Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφςει το Γθροκομείο με: 

1. Περιζκτθ δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ αποβλιτων (HOSPITAL BOX ι τροχιλατουσ πιςτοποιθμζνουσ κάδουσ) χρϊματοσ 
κίτρινου ςτθν περίπτωςθ που θ προτεινόμενθ μζκοδοσ είναι θ αποςτείρωςθ ι κόκκινου ςτθν περίπτωςθ που θ 
προτεινόμενθ μζκοδοσ είναι θ αποτζφρωςθ. 

2. Πρωτοταγισ περιζκτεσ (πλαςτικζσ ςακοφλεσ) κίτρινου χρϊματοσ (προσ αποςτείρωςθ) ι κόκκινου (προσ αποτζφρωςθ), 
είτε διαςτάςεων 50X50 cm και πάχουσ 30mm είτε 60X80 cm και πάχουσ 60 mm. Οι παραπάνω περιζκτεσ κα πρζπει να 
ζχουν τθν ςιμανςθ «Επικίνδυνα Απόβλθτα Τγειονομικϊν Μονάδων» και το διεκνζσ ςιμα του βιολογικοφ κινδφνου.  

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΕΑΤΜ ΕΚΣΟ ΣΗ Τ.Μ. 

 Για τθ μεταφορά των ΕΑΤΜ κα εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου που ιςχφουν τα επικίνδυνα 

εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ απαιτιςεισ των ADR, IMDG, RID, ICAO. Προχπόκεςθ τθσ αςφαλοφσ μεταφοράσ 

αποτελεί θ ταξινόμθςθ των αποβλιτων, ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, ςε κλάςθ και αρικμό UN. Η ςυχνότθτα αποκομιδισ 

των ΕΑΑΜ από το Γθροκομείο κα είναι τουλάχιςτον μία (1) φορά ανά μινα ι ςυχνότερα ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 

Γθροκομείου. ε κάκε περίπτωςθ θ ςυχνότθτα αποκομιδισ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Για τισ οδικζσ μεταφοράσ ΕΑΤΜ που εφαρμόηεται θ ADR, ο υπόχρεοσ φορζασ ςυλλογισ και μεταφοράσ των αποβλιτων 

απαιτείται: 

 Να διακζτει ςφμβουλο αςφαλοφσ μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΑΜΕΕ). 
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 Ο οδθγόσ που εκτελεί τθ μεταφορά να είναι κάτοχοσ ιςχφοντοσ πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ADR, 
αντίςτοιχο των μεταφερόμενων υλικϊν. 

 Να εξαςφαλίηει ότι το όχθμα φζρει κατάλλθλθ ςιμανςθ και εξοπλιςμό (όπωσ κατάλλθλεσ ςυςκευζσ πυρόςβεςθσ, 
προειδοποιθτικό γιλζκο). 

 Να εφοδιάηει τθ μεταφορικι μονάδα με τα παραςτατικά ζγγραφα που απαιτεί θ ADR (ζγγραφο μεταφοράσ και γραπτζσ 
οδθγίεσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ). 

 
Σα οχιματα μεταφοράσ ΕΑΤΜ πρζπει επίςθσ να πλθροφν τισ εξισ απαιτιςεισ: 

 Να είναι κατάλλθλα και εφοδιαςμζνα με πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ ADR ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 104/99 όπωσ 
τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 19403/1388/08/2008 και ιςχφει. 

 Να φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ, το διεκνζσ ςιμα κινδφνου το οποίο να επιδεικνφεται ςε εμφανζσ ςθμείο. 

 Κατ' ελάχιςτον, να είναι τελείωσ κλειςτά, ςτεγανά, να ζχουν δυνατότθτα ψφξθσ <= 8 °C, να μθ φζρουν μθχανιςμό 
ςυμπίεςθσ, να επιτρζπουν αςφαλι μεταφορά, να μποροφν να πλζνονται και να απολυμαίνονται εφκολα και να 
διακζτουν διευκολφνςεισ για τθν ατομικι προςταςία του οδθγοφ και των χειριςτϊν. 

 Να διακζτουν ςτρογγυλεμζνεσ εςωτερικζσ γωνίεσ προσ αποφυγι κατακράτθςθσ υγρϊν διαρροϊν. 

 Σα ΕΑΤΜ κα ςυνοδεφονται από το «Ζντυπο αναγνϊριςθσ για τθ ςυλλογι και μεταφορά επικίνδυνων αποβλιτων, ςε κάκε 
εργαςία ςυλλογισ και μεταφοράσ εντόσ του εκνικοφ χϊρου. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  

Επεξεργαςία με αποτζφρωςθ 

 Η αποτζφρωςθ των ΕΑΑΜ μπορεί να επιτευχκεί με κερμικι οξείδωςθ, πυρόλυςθ, αεριοποίθςθ ι με τθ μζκοδο 
πλάςματοσ. 
 Για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου αυτισ πρζπει να πλθροφνται τα προβλεπόμενα μζτρα, όροι, περιοριςμοί και οριακζσ 
τιμζσ από τθν αποτζφρωςθ επικίνδυνων αποβλιτων ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ κοινισ Τπουργικισ απόφαςθσ 
22912/1117/2005 «Μζτρα και όροι για τον περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ του 
αποβλιτων (ΦΕΚ 759/Β/2005) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
 Οι φορείσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων αποτζφρωςθσ είναι υποχρεωμζνοι να τθροφν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
10 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 22912/1117/2005 κακϊσ και τα εξισ: 
 Να τθροφν ςυγκεκριμζνο διάγραμμα λειτουργίασ, το οποίο κα αναφζρει κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, χρόνο 
παραμονισ των απαερίων ςτθ ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία αποτζφρωςθσ, ζλεγχο και ςυνεχι καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ 
των απαερίων ςτο κάλαμο καφςθσ και μετάκαυςθσ του αποτεφρωτιρα, θμεριςια καταγραφι τθσ ποςότθτασ που 
αποτεφρϊκθκαν. 
 
Διαχείριςθ μετά τθν αποτζφρωςθ 

 Για τα ξθρά υπολείμματα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 22912/1117/2005 
και όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κακϊσ και όςα αναφζρονται για τθν διαχείριςθ των υπολειμμάτων ςτθν αρικ. 146163/8-5-2012 
(ΦΕΚ 1537Β) Απόφαςθ. 
 Για τισ ατμοςφαιρικζσ εκπομπζσ, υγρά απόβλθτα, τισ τεχνικζσ μετριςεων, τισ οριακζσ τιμζσ ατμοςφαιρικϊν εκοπομπϊν 
κακϊσ και τθ διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων που προζρχονται από τον κακοριςμό των καυςαερίων ιςχφουν τα 
προβλεπόμενα ςτθν Τ.Α. 22912/1117/2005 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
 
Επεξεργαςία με αποςτείρωςθ 

Η αποςτείρωςθ μπορεί να επιτευχκεί με υγρι κερμικι επεξεργαςία (αυτόκαυςτα), ακτινοβολία μικροκφματα, ξθρι 
κερμικι επεξεργαςία. Οι διαδικαςίεσ αποςτείρωςθσ ακολουκοφν τα προβλεπόμενα ςτο πρότυπο του ΕΛΟΣ αρ. 12740/00. 
Μετά τθν επεξεργαςία τα απόβλθτα πρζπει να είναι μθ αναγνωρίςιμα. Σα είδθ των αποβλιτων κακορίηονται ςφμφωνα με 
τον πίνακα Ι τθσ Αρικ. Οικ. 146163 Απόφαςθσ (ΦΕΚ 1537/8-5-2012). 

Ωσ επικυμθτό επίπεδο αποςτείρωςθσ υιοκετείται το επίπεδο ΙΙΙ όπωσ προτείνεται από το State and Territorial Association 
on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ. Δθλαδι, τισ βλαςτικζσ μορφζσ βακτθρίων (vegetative bacteria), 
τουσ μφκθτεσ (fungi), τουσ λιπόφιλουσ/υδρόφιλουσ ιοφσ (lipophilic/hydrophilic viruses), τα παράςιτα (parasites) και τα 
μυκοβακτιρια (mycobasteria), θ αποςτείρωςθ πρζπει να επιτυγχάνεται ςε επίπεδα 6 log 10 ι μεγαλφτερα (99,99% μείωςθ). 

Οι βιολογικοί δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ μεκόδου 
πρζπει να ακολουκοφν τα προβλεπόμενα ςτθ ςειρά προτφπων του ΕΛΟΣ αρ. 11138/07 (τεφχθ 01-05). 

Πζραν των B. stearothermophilus και B. subtilis, δφναται επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν οι εξισ μικροοργανιςμοί δείκτεσ 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ: 
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 Βλαςτικζσ μορφζσ βακτθρίων Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442). 

 Μφκθτεσ, Candida albicans (ATCC 18804) Penicilium chrysogenum (ATCC 24791) Aspergililus niger. 

 Ιοί, Πόλιο 2 ι Πόλιο 3, MS-2 Βακτθριοφάγοσ (ATCC 15597-B1). 

 Παράςιτα, Ωοκφςτεσ Cryptosporidium spp. Κφςτεσ Giardia spp. 

 Μυκοβακτιρια, Mycobacterium terrae Mycobasterium phlei Mycobasterium bovis (ATCC 35743). 

Για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αποςτείρωςθσ των ΕΑΑΜ πρζπει να πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

1. Σεμαχιςμόσ των αποβλιτων πριν τθν αποςτείρωςθ ςτον ίδιο χϊρο που κα γίνει αυτι, ϊςτε αυτά να μθν 
είναι αναγνωρίςιμα γεγονόσ που ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ αποςτείρωςθσ, αλλά και ςτθ 
μείωςθ του όγκου τουσ. 

2. Οι μονάδεσ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ πρζπει να διακζτουν ειδικζσ εγκαταςτάςεισ για τθν επεξεργαςία των ΕΑΑΜ 
οι οποίεσ κα βρίςκονται εντόσ κατάλλθλα διαμορφωμζνου κτιριακοφ χϊρου. 

3. Να γίνεται απολφμανςθ των μζςων με τα οποία μεταφζρονται τα απόβλθτα και των αποκθκευτικϊν χϊρων 
αυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ με τα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΣ ΕΝ 1276-98. 

4. Η δειγματολθψία και ο ζλεγχοσ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ αποςτείρωςθσ γίνονται από εξειδικευμζνο 
και διαπιςτευμζνο εργαςτιριο. Σο πρότυπο ελζγχου που ακολουκείται είναι το ΕΛΟΣ EN ISO 11138.01. 

Διαχείριςθ των αποβλιτων μετά τθν αποςτείρωςθ 

Σα ΕΑΑΜ τα οποία ζχουν υποςτεί επεξεργαςία είναι απόβλθτα που προςομοιάηουν με τα οικιακά και διατίκενται ςε 
ΧΤΣΑ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθ διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων. Σα επεξεργαςμζνα (αποςτειρωμζνα) ςε 
μονάδα αποςτείρωςθσ ΕΑΑΜ κα τοποκετοφνται ςε ανκεκτικοφσ υποδοχείσ κίτρινου χρϊματοσ. Εξωτερικά των υποδοχζων 
αυτϊν, εμφανϊσ και με ανεξίτθλα γράμματα αναγράφεται θ φράςθ «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», κακϊσ και θ ονομαςία του 
φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου επεξεργαςίασ, θ ονομαςία τθσ ΤΜ και θ θμερομθνία επεξεργαςίασ. Σα «Αποςτειρωμζνα 
ΕΑΑΜ» οδθγοφνται ςτον τελικό αποδζκτθ με ειδικό για τον ςκοπό αυτό όχθμα και ξεχωριςτά από τα οικιακά απόβλθτα. Ο 
φορζασ παραλαβισ των αποςτειρωμζνων ΕΑΑΜ ελζγχει τον φορζα επεξεργαςίασ με δειγματολθπτικό ζλεγχο των 
αποςτειρωμζνων ΕΑΑΜ που παραδίδονται για διάκεςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ 2003/33/ΕΚ.  

Επιπλζον, ο φορζασ παραλαβισ εφαρμόηει τα προβλεπόμενα από το άρκρο 13 και το Παράρτθμα ΙΙ τθσ κοινισ 
Τπουργικισ απόφαςθσ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μζτρα και όροι για τθν υγειονομικι ταφι των 
αποβλιτων» ςχετικά με τθ διαδικαςία και τα κριτιρια αποδοχισ αποβλιτων. τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν ιταν 
επιτυχισ θ επεξεργαςία, ο φορζασ επεξεργαςίασ καταβάλλει ςτον φορζα διάκεςθσ των αποςτειρωμζνων ΕΑΑΜ το κόςτοσ 
ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ αποςτείρωςθσ. Ο φορζασ επεξεργαςίασ ζχει τθ ευκφνθ για τθν επίτευξθ μικροβιακισ 
μείωςθσ ςτα ΕΑΑΜ. 

Απαιτοφμενεσ άδειεσ και δικαιολογθτικά 

1. Άδεια ςυλλογισ-μεταφοράσ (ΚΤΑ 146163/2012) ΕΑΤΜ εντόσ περιφζρειασ ι περιφζρειεσ που κα εκτελεςκεί το ζργο θ 
οποία εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 36, Ν. 4042/2012. 

2. Άδεια κυκλοφορίασ των οχθμάτων που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν οποία αναφζρεται θ χριςθ τουσ για 
μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλιτων. 

3. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (75
 
Α) τθσ παρ. 4, αρ. 8 με κεϊρθςθ γνιςιου υπογραφισ ότι ο νόμιμοσ κάτοχοσ 

τθσ άδειασ μεταφοράσ ΕΑΤΜ, δζχεται να εκτελεςτεί το ζργο τθσ μεταφοράσ των ΕΑΤΜ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
ΚΤΑ 146163/2012. 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (75 Α) τθσ παρ. 4 αρ. 8 με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ ότι ο νόμιμοσ κάτοχοσ τθσ 
άδειασ μεταφοράσ ΕΑΤΜ κα παρζχει ςε κάκε περίπτωςθ φορτθγά ψυγεία πιςτοποιθμζνα, κακϊσ και οδθγοφσ 
πιςτοποιθμζνουσ κατά ADR ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ για τθ μεταφορά των ΕΑΤΜ, ανάλογα τθν κατθγορία 
που προςφζρεται. 

5. Βεβαίωςθ αποδζκτθ τθσ αδειοδοτθμζνθσ ςτακερισ μονάδασ επεξεργαςίασ ΕΑΑΜ ότι δζχεται προσ επεξεργαςία τα 
απόβλθτα των Τγειονομικϊν Μονάδων τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
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6. Πιςτοποιθτικό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR, επαγγελματικοφ διπλϊματοσ των οδθγϊν μεταφοράσ των 
ΕΑΑΜ (τουλάχιςτον 2), αναγγελία πρόςλθψθσ ΟΑΕΔ, ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου αυτϊν. 

7. τοιχεία πιςτοποίθςθσ τθσ καταλλθλότθτασ των ςυςκευαςιϊν δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ των αποβλιτων που 
διακζτει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

8. Άδεια λειτουργίασ ςε ιςχφ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ των ΕΑΑΜ. 

9. Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων ςε ιςχφ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ των ΕΑΑΜ, ςφμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπωσ 
τροποποιικθκε από τον Ν. 3010/2002 και Ν. 4014/2011, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

10. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (75 Α) τθσ παρ. 4 αρ. 8 με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ ότι ο ανάδοχοσ με δικι 
του ευκφνθ κα μεταφζρει το τελικό προϊόν μετά τθν επεξεργαςία ςτον πλθςιζςτερο ΧΤΣΑ ι άλλο χϊρο για τθ νόμιμθ 
διάκεςι του. 

11. Βεβαίωςθ τελικοφ αποδζκτθ ότι αποδζχεται τα αποςτειρωμζνα απόβλθτα ι ξθρά υπολείμματα από τθν 
αποτζφρωςθ προσ διάκεςθ ςτον ΧΤΣΑ ι άλλο νόμιμο χϊρο. 

12. Πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ των δευτερογενϊν ςυςκευαςιϊν με τθν ςυμφωνία ADR. 

   Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ κα ειςζρχεται ςτο χϊρο του Γθροκομείου μόνο με τθν άδεια των αρμοδίων υπαλλιλων αυτοφ. Θα 
πραγματοποιεί τθν καταμζτρθςθ των αποβλιτων κατά τθν παραλαβι τουσ προσ μεταφορά εκτόσ Γθροκομείου για 
επεξεργαςία, παρουςία αρμόδιου υπαλλιλου που κα οριςκεί από το Γθροκομείο. Θα ςυμμορφϊνεται απόλυτα προσ τισ 
υποδείξεισ και ςυςτάςεισ για τθν καλφτερθ, αςφαλζςτερθ εκτζλεςθ του ζργου. 

Η ςυνολικι τιμι προφοράσ τθσ παραπάνω διαχείριςθσ (ςυλλογισ - μεταφοράσ & επεξεργαςίασ) κα περιλαμβάνει τα 
εξισ: 

1. Σο κόςτοσ τθσ ςυνολικισ διαχείριςθσ των ΕΑΑΜ (ςυλλογι - μεταφορά - επεξεργαςίασ). υχνότθτα αποκομιδισ 
τουλάχιςτον μία (1) φορά ανά μινα είτε ςυχνότερα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Γθροκομείου. 

2. Σο κόςτοσ παροχισ των περιεκτϊν πρωτογενοφσ ςυςκευαςίασ των ΕΑΑΜ χρϊματοσ κίτρινου (αποςτείρωςθ) ι 
κόκκινου (αποτζφρωςθσ). 

3. Σο κόςτοσ παροχισ των περιεκτϊν δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ των ΕΑΑΜ (HOSPITAL BOX ι τροχιλατοσ 
πιςτοποιθμζνοσ κάδοσ) χρϊματοσ κίτρινου (αποςτείρωςθ) ι κόκκινου (αποτζφρωςθσ). 

4. Σο κόςτοσ ηφγιςθσ. 

5. Σο κόςτοσ τελικισ διάκεςθσ των επεξεργαςμζνων ΕΑΑΜ. 

Σο Γθροκομείο, ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ του ζργου, ζχει το δικαίωμα να καταςτιςει τον ανάδοχο ζκπτωτο 
και να του επιβάλλει τισ ανάλογεσ κυρϊςεισ. Για τθν μεταφορά των αποβλιτων, κα εφαρμόηονται όςα επακριβϊσ ορίηονται 
ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ (ζντυπα αναγνϊριςθσ, κατάρτιςθ ςχεδίου ζκτατθσ ανάγκθσ κλπ.). Η 
ιςχφουςα υπ. αρικ. ΚΤΑ 146163/3-5-2012 (ΦΕΚ 1537 Β') όπωσ ιςχφει ςιμερα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν.  

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 18/4/2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
ΣΟΤ Δ.Γ.Χ. 

 
 
 

ΗΜΑΝΣΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 

 Χανιά, 18/4/2022 
Ο ΤΝΣΑΞΑ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΣΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
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