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ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 
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Όσον αφορά τις Eργασίες ∆ιαχείρισης των: 
1)   (ΟΜΑ∆Α 1) - Αποβλήτων  Εκσκαφών, Κατασκευών, 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Ογκωδών Απορριµµάτων  
2)   (ΟΜΑ∆Α 2) - Αµιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων 
Αποβλήτων των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Θεσ/νίκης 
3)   (ΟΜΑ∆Α 3) - Αποβλήτων EPS (φελιζόλ) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1) ΑΕΚΚ & ΟΓΚΩ∆ΩΝ, 2) ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 3) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  EPS (ΦΕΛΙΖΟΛ)  

ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 1 &  2 
 
 Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη 
απόβλητα, που παράγονται σε µια πόλη. Αντιπροσωπεύουν το 25–30% περίπου του συνόλου των παραγόµενων 
αποβλήτων, προκύπτουν από δραστηριότητες, όπως κατασκευή και ολική ή µερική κατεδάφιση κτιρίων και 
υποδοµών, ανακαινίσεις κτιρίων, κατασκευή - συντήρηση των οδών κ.ά. και αποτελούνται από υλικά, όπως 
σκυρόδεµα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, µέταλλα, πλαστικά, αµίαντο και χώµα, τα οποία µπορούν να 
ανακυκλωθούν. Η διαχείριση των απορριµµάτων αυτών, η ανακύκλωσή τους, εφόσον είναι αξιοποιήσιµα και 
συγκεκριµένα, η επαναφορά τους στη χρήσιµη γραµµή παραγωγής, συντελεί τόσο στην εξοικονόµηση ενέργειας και 
πρώτων υλών, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, 
ογκώδη απορρίµµατα όπως έπιπλα, στρώµατα, ξύλα κ.λπ., προτού οδηγηθούν για απόρριψη στο ΧΥΤΑ., θα πρέπει 
υποχρεωτικά να υποστούν διαλογή και κατόπιν να τεµαχιστούν σε σπαστήρα (Η.Π. 50910/2727–ΦΕΚ1909/Β/22-12-
2003). Ελλείψει τεχνογνωσίας, ειδικευµένου και επαρκούς προσωπικού και επαρκών τεχνικών µέσων από πλευράς 
∆ήµου Θεσσαλονίκης, είναι απαραίτητο να αναλάβει τις εργασίες αυτές Ανάδοχος εταιρεία. 
 Τα ΑΕΚΚ έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Ε. ως ρεύµα αποβλήτων µε προτεραιότητα διαχείρισης. Η 
τεχνολογία για το διαχωρισµό και την ανάκτηση των αποβλήτων αυτών είναι καλά εδραιωµένη, εύκολα προσβάσιµη 
και γενικά χαµηλού κόστους και υπάρχει ένα υψηλό δυναµικό για την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίησή τους, 
δεδοµένου ότι ορισµένα από τα υλικά αυτά έχουν µεγάλη αξία. Το επίπεδο της ανακύκλωσης και επανα-
χρησιµοποίησης αυτών ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό  έως και πάνω από 90%, σε διάφορες περιοχές. Σε περιπτώσεις 
που η κατηγορία αυτή των αποβλήτων απορρίπτεται, καταλαµβάνουν πολύτιµο χώρο σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής, ενώ, επιπλέον, εάν δεν διαχωριστούν στην πηγή, µπορεί να περιέχουν ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, 
µε κίνδυνο να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήµατα στο περιβάλλον. 

Στα Κοιµητήρια ευθύνης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης («ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» & «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – 
ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ») συσσωρεύονται ογκώδη υλικά (κηροστάτες) οι οποίοι αφαιρούνται στα πλαίσια προγραµ-
µατισµένων ή/και αυτεπάγγελτων εκταφών που πραγµατοποιούνται από την υπηρεσία µας. Το βάρος έκαστου 
κηροστάτη υπολογίζεται σε 70 kg, ενώ οι  εκταφές που λαµβάνουν χώρα σε ετήσια βάση υπολογίζονται σε τέσσερις 
χιλιάδες διακόσιες (4.200) ετησίως. Επιπροσθέτως, στο χώρο εναπόθεσης µαρµάρων των Κοιµητηρίων 
«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ», έχουν συσσωρευτεί ήδη ογκώδη υλικά (κηροστάτες) από εκταφές, το βάρος των 
οποίων υπολογίζεται συνολικά σε 2.500 τόνους, οπότε το σύνολο ογκωδών υλικών προς αποµάκρυνση για δύο (2) 
έτη από τα Κοιµητήρια ευθύνης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης είναι κατ΄εκτίµηση 3.088 τόνοι. 
 Τέλος, όσον αφορά τον Αµίαντο, που περιέχεται σε ορισµένα απόβλητα, αποτελεί ένα από τα πιο 
επικίνδυνα υλικά, που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος, ενώ η χρήση του έχει συνδεθεί µε πλήθος ασθενειών και 
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µεγάλους κινδύνους για το περιβάλλον. Πυρίµαχα γάντια, στολές και σωλήνες ύδρευσης και άρδευσης, µονώσεις 
σε λέβητες και σωληνώσεις, πλάκες δαπέδων και οροφών, φίλτρα και ηλεκτρικές συσκευές, όπως σίδερα, 
ψηστιέρες, σόµπες και ξηραντήρες µαλλιών, δεξαµενές νερού, φύλλα αµίαντου για την κάλυψη υποστέγων, φρένα 
αυτοκινήτων, αεροπλάνων, τρακτέρ και άλλων τροχοφόρων, είναι µόνο µερικές από τις πολλαπλές χρήσεις και 
εφαρµογές του επικίνδυνου αυτού υλικού. Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης δεν επιτρέπεται να µεταφέρει και να διαθέτει στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης τέτοια 
απόβλητα που βρίσκονται στην κατοχή του (αµιαντούχα κ.λπ. επικίνδυνα), αλλά υποχρεούται να αναθέσει τη 
διαχείρισή τους (συλλογή– µεταφορά– τελική διάθεση) σε αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων.   
 Με βάση την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010): «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
Εναλλακτική ∆ιαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», καθώς και την ΚΥΑ 
13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων», οι ΟΤΑ 
αποτελούν υπόχρεους διαχειριστές αυτών των αποβλήτων και οφείλουν να συµβληθούν µε Σύστηµα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης ή να αναθέσουν τις σχετικές εργασίες σε διαχειριστή, ο οποίος είναι ο ίδιος συµβεβληµένος µε Σύστηµα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. Σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 36259/1757/Ε103 και 13588/752/2006 ΚΥΑ, για 
τη ∆ιαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK), υπάρχουν αυτή τη στιγµή στη  
χώρα µας εγκεκριµένα από τον Ε.Ο.ΑΝ. (Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης) εννέα Συστήµατα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων.  

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης δεν διαθέτει Αδειοδοτηµένη Μονάδα (µε Α.Λ.Ε. και ΑΕΠΟ) για την  Επεξεργασία 
ΑΕΚΚ και Ογκωδών Αποβλήτων. Για το λόγο αυτό αναθέτει τη διαχείρισή  τους σε τρίτους, ώστε να υλοποιήσει τη 
συγκεκριµένη υποχρέωση. Όσον αφορά  τη συλλογή και µεταφορά  των ΑΕΚΚ/Ογκωδών προς τη µονάδα του 
Αναδόχου, επισηµαίνεται ότι το προσωπικό και ο στόλος οχηµάτων του ∆ήµου  επαρκεί οριακά για τις ανάγκες 
αποκοµιδής των απορριµµάτων και κρίνεται αδύνατον να ανταποκριθεί στο συνολικό φορτίο των επιπλέον 
παραγόµενων λοιπών αποβλήτων από  δηµότες και υπηρεσίες, όπως είναι τα προαναφερόµενα. Σε περίπτωση 
ανάγκης, θα υπάρξει δυνατότητα να µεταφερθούν ορισµένες ποσότητες ογκωδών (κυρίως στρώµατα) απευθείας στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου και να διατεθούν προς περαιτέρω διαχείριση. Επισηµαίνεται ότι, τόσο από τον ΟΕΥ 
του ∆.Θ, όσο και από τα περιγράµµατα θέσης των εργαζοµένων στη ∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 
Απορριµµάτων, δεν προκύπτει ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης ΑΕΚΚ και λοιπών συναφών εργασιών διαχείρισης,  
εµπίπτουν στα καθήκοντα και υποχρεώσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Για την ορθή διαχείριση των προαναφερθέντων αποβλήτων -και προκειµένου τα απόβλητα αυτά να µην 
συσσωρεύονται στους δρόµους της πόλης και στους χώρους προσωρινής εναπόθεσης, που σηµειωτέον έχουν 
πεπερασµένη δυνατότητα συγκέντρωσης και δηµιουργείται έτσι κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, 
πέρα από την αισθητική υποβάθµιση της εικόνας της πόλης-, η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
συντάσσει την  παρούσα µελέτη, σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία (διατάξεις του Ν. 3854/2010, 
ΚΥΑ 13588/725/2006, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010). Μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας θα ανατεθεί η εκτέλεση  όλων 
των απαραίτητων εργασιών, εξαιρουµένης της καθηµερινής συλλογής των οικιακών αποβλήτων από τους 
κοινόχρηστους χώρους, την οποία εξακολουθεί και εκτελεί ο ∆ήµος µε το προσωπικό και τα µέσα που διαθέτει ή 
µέσω µίσθωσης άλλων µέσων µεταφοράς.   

Επίσης, σηµειώνεται ότι για το σκοπό της συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων από τους κοινοχρήστους σε 
ειδικούς χώρους προσωρινής εναπόθεσης (Εργοτάξια του ∆ήµου), η ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης & ∆.Α.Α. έχει 
εφοδιαστεί µε νόµιµη άδεια Συλλογής και Μεταφοράς, µε Αριθµό 8141/12.12.2017 (Α∆Α: ΩΓΠΗΟΡ1Υ-ΛΗΨ). 
 
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 1 &  2 
 
 Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης και ειδικότερα η ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης & ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 
και το Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, προτίθεται να αναθέσει, 
µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, τις Εργασίες ∆ιαχείρισης (συλλογής, µεταφοράς, ανακύκλωσης και τελικής 
διάθεσης κατά περίπτωση) των κάτωθι:  
 
1) (ΟΜΑ∆Α 1): α) Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), που προκύπτουν από δηµότες, 
και από δραστηριότητες του ∆ήµου και β) Απόβλητα από τη συλλογή, διαλογή, επεξεργασία και απόρριψη 
Ογκωδών Απορριµµάτων, που πραγµατοποιούν τόσο ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, όσο και οι δηµότες του. 
2) (ΟΜΑ∆Α 2): Απόβλητα από συλλογή µονωτικών υλικών και υλικών δοµικών κατασκευών, που περιέχουν αµίαντο, 
καθώς και µικρές ποσότητες λοιπών επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ). 



3 

3) (ΟΜΑ∆Α 3): Απόβλητα ΕΡS (συσκευασίες από Φελιζόλ). 
  
 Η διάκριση σε χωριστές οµάδες υπηρεσιών γίνεται λόγω του ότι τα επικίνδυνα απόβλητα, όπως και η 
διαχείριση συσκευασιών από φελιζόλ, υπόκεινται σε ιδιαίτερο καθεστώς διαχείρισης,  
 Η διάρκεια της σύµβασης και για τις δύο οµάδες εργασιών θα είναι 24 (είκοσι τέσσερις) µήνες µετά την 
ηµεροµηνία της πρωτοκόλλησης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του σκέλους εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για τα 
επόµενα δύο οικονοµικά έτη των σχετικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.  
 Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄ 
8/8/16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 
 Η συµµετοχή στο διαγωνισµό µπορεί να είναι είτε συνολική και για τις δύο οµάδες εργασιών (1 και 2 
Οµάδα), είτε τµηµατική ανά οµάδα εργασιών (χωριστά και µόνο για την 1η ή για τη 2η Οµάδα), όπως αυτές 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, µε συνολική όµως συµµετοχή στα επιµέρους σκέλη της κάθε 
οµάδας, υποχρεωτικά. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα καταθέσει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, ανά οµάδα του ενδεικτικού προϋπολογισµού.  
 
Γ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 1 &  2 
  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση και συνολικά να εκτελεί τα κάτωθι : 

1) Να τηρεί τους κείµενους νόµους και διατάξεις και τα δυνάµει αυτών διατάγµατα, καθώς και τις συναφείς εν 
γένει αστυνοµικές και άλλες διοικητικές διατάξεις, σχετικές µε τις εργασίες που αναλαµβάνει, ευθύνεται δε 
προσωπικά για κάθε παράβασή τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες 
υγειονοµικές διατάξεις και του Κ.Ο.Κ., περί καθαριότητας και µεταφοράς απορριµµάτων αντίστοιχα. 

2) Να τηρεί τους ισχύοντες νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνοµικές διατάξεις, περί υγείας 
και ασφάλειας εργαζοµένων για το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί στις εκτελούµενες εργασίες. 
Όλες οι απαραίτητες εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την ελληνική περιβαλλοντική 
νοµοθεσία και τις σχετικές προδιαγραφές, ενώ θα πρέπει µε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου 
να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 

3) Να αναλαµβάνει κάθε ευθύνη, καθώς καθίσταται µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε 
φθορές ή ζηµίες προξένησε ο ίδιος ή οι συνεργάτες του κατά την εκτέλεση των εργασιών σε πρόσωπα ή 
πράγµατα του ∆ήµου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. Θα πρέπει να εφαρµόζει τις περί τάξης και 
ασφάλειας επί ατυχηµάτων αστυνοµικές διατάξεις και θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε 
ατύχηµα ή βλάβη συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση 
σχέση µε την εκτέλεση της εργασίας. Θα ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµίες, τις οποίες πιθανόν θα 
προξενήσει κατά τις εργασίες του, µε υπαιτιότητά του.  

4) Να διαθέτει  τις απαιτούµενες νόµιµες άδειες και πιστοποιήσεις. Σε περίπτωση βλάβης του µηχανολογικού 
εξοπλισµού ή µε οποιονδήποτε τρόπο αδυναµία εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως στην 
αντικατάστασή του µε άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο πρόγραµµα εργασιών, χωρίς 
διακοπή. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει αµέσως την 
αρµόδια Υπηρεσία για την αδυναµία εκτέλεσης της προγραµµατισµένης εργασίας και να ενηµερώσει µε 
ποιό τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα προβλέπεται να προβεί σε επανόρθωσή της.   

5) Τα οχήµατα µεταφοράς θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τις ειδικές προβλεπόµενες άδειες, αποδεικτικά 
πληρωµής για τα τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συµβόλαια, έντυπο ΚΤΕΟ και να είναι κατάλληλα για την 
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονοµικές διατάξεις. 
Οι οδηγοί να έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελµατική άδεια οδήγησης και  εµπειρία.  

6) Λόγω της πολυπλοκότητας της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, που θα προκύψει (χρήση µηχανηµάτων, 
µεταφορές φορτίων, ζυγίσεις, κ.λπ.)  η ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων θα 
ορίσει ΕΠΟΠΤΗ για την παρακολούθησή της (άρθρο 216 του Ν. 4412/2016). Ο Επόπτης της σύµβασης θα 
τηρεί ηµερολόγιο, θεωρηµένο από τη ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων, στο 
οποίο θα αναγράφονται ηµερολογιακά οι εργασίες του αναδόχου και κυρίως τα µεταφερόµενα φορτία. Το 
ηµερολόγιο και άλλες τυχόν αναφορές του Επόπτη θα αποτελούν το βασικό µέσον παρακολούθησης και 
παραλαβής της σύµβασης, χωρίς να αποκλείονται άλλοι επιπλέον έλεγχοι της ορισµένης Επιτροπής 
Παραλαβής, του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. 
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7) Εφόσον ο ∆ήµος το κρίνει απαραίτητο, η ζύγιση του φορτίου θα γίνεται επιπλέον και σε διακριβωµένη 
γεφυροπλάστιγγα, που θα ορίσει ο ∆ήµος. 

8) Απαγορεύεται ρητά κατά την απόρριψη των επεξεργασµένων ογκωδών και λοιπών αποβλήτων στις µονάδες 
τελικής διάθεσης (π.χ. στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης) να αναµειγνύονται κάθε άλλου είδους απόβλητα, εκτός 
από τα χαρακτηριζόµενα από τους σχετικούς κωδικούς ΕΚΑ. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
απέναντι στη µονάδα τελικής διάθεσης για το είδος του απορριπτόµενου φορτίου, µε χρήση των 
Βεβαιώσεων – Αδειών απόρριψης του ∆ήµου. ∆ιευκρινίζεται ότι η παραλαβή των υπηρεσιών του αναδόχου 
θα πραγµατοποιείται µε προσκόµιση των ζυγολογίων απόρριψης στο Χ.Υ.Τ.Α. του υπολείµµατος της 
επεξεργασίας των ογκωδών απορριµµάτων. 

9) Όσον αφορά τη διαχείριση Ογκωδών Απορριµµάτων (κυρίως τα στρώµατα που εγκαταλείπονται σε 
κοινόχρηστους χώρους από τους δηµότες),  εάν κρίνεται αναγκαίο κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, θα µπορεί 
τµήµα αυτών (µέγιστο τονάζ 2.000 τόνοι κατά τη διετία) να µεταφέρεται  απευθείας στις εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου µε ίδια µέσα και προσωπικό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για ζύγιση και παράδοση προς περαιτέρω 
διαχείριση από αυτόν (επεξεργασία–απόρριψη στο Χ.Υ.Τ.Α. ογκωδών απορριµµάτων). 

10) Αναφορικά µε τη διαχείριση των αµιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων, η συλλογή και 
συσκευασία αυτών θα γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, εξοπλισµένο µε όλα τα απαραίτητα 
ατοµικά µέσα προστασίας, που θα εξασφαλίζουν τόσο την ασφαλή εκτέλεση εργασιών, όσο και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Πριν την έναρξη των εργασιών, όταν αυτό απαιτείται, θα γίνεται ψεκασµός 
όλων των υλικών µε κατάλληλο µείγµα πολυβινυλικής αλκοόλης (PVA) και νερού. Στην περίπτωση των 
αµιαντούχων, κατά τη διάρκεια των εργασιών και µετά το πέρας των, θα γίνονται µετρήσεις αέρα µε 
ηλεκτρονικό µετρητή συγκέντρωσης επικίνδυνων ινών, για τη διαπίστωση παρουσίας ινών αµιάντου στην 
ατµόσφαιρα. 

11) Πριν τη µεταφορά των αµιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων, θα συµπληρώνεται κατάλληλα το 
προβλεπόµενο «έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων», σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 9 του παραρτήµατος της ΚΥΑ 24944/1159/06. Στην εντολή θα αναφέρεται το 
είδος του µεταφερόµενου φορτίου, χαρακτηρισµένο από τους κωδικούς ΕΚΑ, καθώς και η ποσότητα του 
φορτίου (σε tn). Ο αρµόδιος υπάλληλος του αναδόχου θα καλείται να συνυπογράφει την εντολή κατά την 
παραλαβή του φορτίου. Αντίγραφο του προαναφερθέντος εντύπου να παραδίδεται και στην Αναθέτουσα 
Αρχή.  

12) Τα αµιαντούχα και λοιπά επικίνδυνα απόβλητα θα συσκευάζονται µέσα σε κατάλληλα πιστοποιηµένους 
µεγασάκους, σύµφωνα µε τη συµφωνία ADR και τον κώδικά IMDG για την οδική και θαλάσσια µεταφορά 
επικίνδυνων φορτίων αντίστοιχα, καθώς και τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 5 της ΚΥΑ 4229/395/2013, που θα 
έχουν επιπρόσθετα την προβλεπόµενη από το Π.∆. 212/2006 προειδοποιητική σήµανση ότι περιέχουν 
αµιαντούχα υλικά. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαιτούµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία 
πιστοποιητικά, που αφορούν στην καταλληλότητα των οχηµάτων και των οδηγών για τη µεταφορά των 
επικίνδυνων αποβλήτων. 

13) Για τα επικίνδυνα και απόβλητα και τα ΜΠΕΑ, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τη σχετική βεβαίωση στην 
Υπηρεσία σε διάστηµα µέχρι 3 (τριών) µηνών από την παραλαβή των αποβλήτων. Η βεβαίωση εκδίδεται 
από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης παραλαβής των επικίνδυνων αποβλήτων και συνοδεύεται από 
αντίγραφο του αντίστοιχου εντύπου αναγνώρισης, πλήρως συµπληρωµένου, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 
24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β): «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη ∆ιαχείριση Επικίνδυνων 
Αποβλήτων». Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, καθώς αποτελεί 
ευθύνη του αναδόχου απέναντι στην αδειοδοτούσα αρχή αυτού. Εποµένως, αν δεν παραδοθεί στο ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης, ο ∆ήµος δύναται και πρέπει να το αναφέρει σ αυτή την αρχή, η οποία µε τη σειρά της ελέγχει 
τον ανάδοχο 

14) Η αµοιβή του/των αναδόχου/ων υπόκειται στις κατά νόµο κρατήσεις (φόρος εισοδήµατος, τέλη, δασµούς και 
εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων κλπ.). Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία 
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια 
ισχύος της εντολής. 

15) Ο ανάδοχος θα τελεί υπό την εποπτεία της κατά περίπτωση αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 
προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συµµορφώνεται Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για το σύνολο των εργασιών, που άπτονται της συλλογής, φόρτωσης, µεταφοράς και 
επεξεργασίας (αξιοποίησης-ανακύκλωσης) των αποβλήτων. Οι εργασίες θα γίνονται από κατάλληλα 
εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό, υπό την επίβλεψη υπευθύνων της εταιρείας. Το πάσης φύσης και 
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ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών θα αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά 
από τον ανάδοχο.  

16) ∆ιαδικασία εκτέλεσης των εργασιών: Ο Επόπτης της σύµβασης ειδοποιεί µε κάθε πρόσφορο τρόπο (µε 
email, εγγράφως ή τηλεφωνικώς) τον ανάδοχο, ο οποίος πρέπει να προβεί σε έναρξη των εργασιών του 
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών. Αν χρειαστεί, ο Επόπτης εισηγείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των συγκεκριµένων εργασιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις 
υποδείξεις του Επόπτη της σύµβασης και τα τυχόν έγγραφα χρονοδιαγράµµατα. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
µη τήρηση των συµφωνηθέντων θεωρείται αθέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και 
µπορεί να επιφέρει απόρριψη των υπηρεσιών του ή ακόµη και την έκπτωσή του από τη σύµβαση. 

17) Η επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της σύµβασης (άρθρο 219 του Ν. 4412/2016) ενηµερώνεται 
από τον Επόπτη της σύµβασης και τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία και παρακολουθεί µε κάθε πρόσφορο τρόπο 
την εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. 

 
∆. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΕΛΙΖΟΛ (ΟΜΑ∆Α 3)   
 

α)  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών του δραστηριοτήτων, εναρµονιζόµενος µε τις 

επιταγές του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και κατ’ επέκταση του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
του ∆ήµου, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης, έχοντας ως στόχο τη 
µεγιστοποίηση της εκτροπής Αστικών Στερεών Απορριµµάτων από την εναπόθεσή τους στο ΧΥΤΑ. Με το ΕΣ∆Α, το 
οποίο εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 49. Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου της 15ης-12-2015 (ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015), 
καθορίστηκαν οι γενικές κατευθύνσεις, αλλά και οι ειδικότεροι στόχοι, που πρέπει να επιτευχθούν αναφορικά µε τη 
διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και για χρονικό ορίζοντα πενταετίας (2016– 2020).   

Συγκεκριµένα, η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να προσβλέπει :  
α. Στη διαλογή υλικών στην πηγή, µε στόχο τη ριζική αναβάθµιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης, µε χωριστή 
συλλογή έως το 2020.  
β. Στη µείωση, στο ελάχιστο δυνατόν της συνολικής ποσότητας ανακτήσιµων αποβλήτων, που διατίθενται για 
υγειονοµική ταφή.  
 Οι συσκευασίες από διογκωµένη πολυστερίνη (Expanded PolyStyrene : EPS) ή φελιζόλ, ανήκουν στα 
απόβλητα, τα οποία έως σήµερα εν γένει δεν συλλέγονται µε τις υπόλοιπες συσκευασίες, αλλά µπορούν να 
ανακυκλωθούν ξεχωριστά. Συγκεκριµένα,  τα απόβλητα φελιζόλ, που παράγονται από τις λαϊκές αγορές, την 
ψαραγορά, καθώς και από τα γήπεδα και θέατρα, κατά τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου ή πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, έχουν µεγάλο όγκο και ελάχιστο βάρος, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη τη µεταφορά τους. 
Eπιπλέον, όταν το φελιζόλ σπάζει, τα µικρά κοµµάτια δηµιουργούν µεγάλα προβλήµατα στα υδραυλικά και µηχανικά 
µέρη των απορριµµατοφόρων, τύπου πρέσας, που τα µεταφέρουν.  
 Ειδικότερα, το συµπιεσµένο EPS, κατά τη διαδικασία µεταφόρτωσης των απορριµµάτων στο Σταθµό 
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.),  τείνει να αποβάλλεται δύσκολα από τα containers, µε αποτέλεσµα να 
προκαλείται αρκετά συχνά  µπλοκάρισµα αυτών. Για την αποφυγή του παραπάνω προβλήµατος, το Τµήµα του 
Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων επιδιώκει ειδικό γέµισµα των containers, ώστε µεταξύ του EPS και των 
εσωτερικών τοιχωµάτων να παρεµβάλλονται άλλα απορρίµµατα. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία επιβαρύνει χρονικά 
τη λειτουργία του Σ.Μ.Α., όπως επίσης και το ποσοστό εκµετάλλευσης της χωρητικότητας των containers.  
Επισηµαίνεται, ότι για να αδειάσει ένα µπλοκαρισµένο container, θα πρέπει να µπει µέσα σε αυτό ένας µικρός 
φορτωτής ή και εργάτες για την αποκόλληση του συµπιεσµένου EPS από τα εσωτερικά τοιχώµατα του container, 
διαδικασία ιδιαίτερα ανθυγιεινή, χρονοβόρα, επικίνδυνη για τραυµατισµό των  εργαζοµένων ή πρόκληση 
ατυχήµατος και απαιτητική σε εξοπλισµό προστασίας των υπαλλήλων. Από τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό το 
γεγονός της δηµιουργίας σηµαντικού προβλήµατος στις υπηρεσίες καθαριότητας, εξ αιτίας της αποκοµιδής του 
φελιζόλ, τόσο όσον αφορά την απασχόληση του προσωπικού, όσο και σε σχέση µε  το µηχανολογικό εξοπλισµό.    

Η διαδικασία της ανακύκλωσης του EPS προϋποθέτει προεπεξεργασία του (συµπίεση µε ειδικό εξοπλισµό), 
η οποία γίνεται στην Ελλάδα και στη συνέχεια εξαγωγή προς περαιτέρω επεξεργασία. Συγκεκριµένα, για τη 
διαχείριση του φελιζόλ απαιτείται ειδικός εξοπλισµός, ο οποίος βασίζεται στη χρήση κοχλιωτής συµπίεσης, για την 
επίτευξη της αποµείωσης του όγκου του. Με αυτήν τη διαδικασία προκύπτουν συµπαγείς κολώνες (συνήθως 
διαστάσεων 1,20 X 0,30 X 0,30), βάρους περίπου 30 κιλών, οι οποίες πλέον δύνανται να σταλούν σε µονάδες 
ανακύκλωσής τους στο εξωτερικό. Λαµβάνοντας  υπόψη το γεγονός, ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό συµπίεσης, το ότι η διαδικασία συµπίεσης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, ενώ παράλληλα απαιτεί έναν 
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εργάτη τροφοδοσίας του συµπιεστή, καθώς και το ότι απαιτείται σηµαντική ποσότητα επεξεργασµένου EPS για να 
µην είναι ασύµφορη η εξαγωγή του, κρίνεται σκόπιµη η ανάθεση των εργασιών σε ιδιώτη, για τον εναλλακτικό τρόπο 
διαχείρισης του EPS. Ο ανάδοχος-συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούµενες από τη νοµοθεσία άδειες 
διαχείρισης των συγκεκριµένων υλικών και θα πρέπει να πιστοποιεί την τελική διάθεση προς ανακύκλωση των 
αποβλήτων EPS. 
       Για πρώτη φορά  το 2013, προς  διερεύνηση της αντιµετώπισης των παραπάνω προβληµάτων, ο ∆ήµος είχε 
προβεί στη διενέργεια µέσω συµφωνητικού συνεργασίας µε ιδιωτική εταιρεία, ενός µηνιαίου πιλοτικού 
προγράµµατος αποκοµιδής και διαχείρισης του EPS από δύο Λαϊκές Αγορές και την Ψαραγορά στο Καπάνι, 
αδαπάνως για το ∆.Θ.  Η ως άνω δράση διήρκεσε µικρό χρονικό διάστηµα, χωρίς να µπορέσει να αξιολογηθεί ορθά 
η αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης του EPS.  

Στη συνέχεια, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο ∆ήµος είχε συνάψει αδαπάνως ετήσια 
σύµβαση (µέχρι 30/5/2019) για τη διαχείριση του φελιζόλ, µε τη ιδιωτική εταιρεία, η οποία δεν απέδωσε 
ικανοποιητικά, λόγω έλλειψης προσωπικού και εξοπλισµού από πλευράς ∆.Θ. για την εκτέλεση των απαιτούµενων 
εργασιών  περισυλλογής και µεταφοράς του υλικού προς τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 
 Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών του δραστηριοτήτων, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, εναρµονιζόµενος µε τις 
επιταγές του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων, σύµφωνα µε τις οποίες η πρόληψη 
αποτελεί δράση πρώτης προτεραιότητας στην ιεράρχηση των ενεργειών διαχείρισης των αποβλήτων, προτίθεται να 
προβεί εκ νέου στην εφαρµογή  προγράµµατος στοχευµένης αποκοµιδής EPS (φελιζόλ), µε γνώµονα την προστασία 
του περιβάλλοντος και το συµφέρον του ∆ήµου. Επιπροσθέτως, πέρα από το περιβαλλοντικό όφελος και την 
αποτροπή δυσλειτουργιών στο Σ.Μ.Α., όπως ήδη αναφέρθηκε, πρέπει να ληφθεί  υπόψη και  το γεγονός της 
εξοικονόµησης του αντίστοιχου τέλους απόρριψης στο ΧΥΤΑ (Gate Fee), σύµφωνα µε την τιµολογιακή πολιτική του 
ΦΟ∆ΣΑ. 
 Η ως άνω εφαρµογή του προγράµµατος της στοχευµένης αποκοµιδής EPS προτείνεται να εφαρµοσθεί :  
α) σε ορισµένες Λαϊκές αγορές του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (από όπου συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος όγκος 
συσκευασιών φελιζόλ, κυρίως από την τοποθέτηση ψαριών), κατά τις ηµέρες διενέργειας αυτών,  
β) σε Γήπεδα της πόλης, κατά τις ηµέρες διεξαγωγής αγώνων και άλλων αθλητικών εκδηλώσεων (όπου 
χρησιµοποιούνται από τους θεατές  µαξιλάρια από φελιζόλ), όπως επίσης και στα ανοιχτά θέατρα κατά τη διάρκεια 
των καλοκαιρινών θεαµάτων  και   
γ) στις ψαραγορές στο Καπάνι και τη Μοδιάνο. 

Η εφαρµογή συνίσταται στη συγκέντρωση των συσκευασιών µέσα σε σάκους ή ανοιχτές σκάφες, από το 
προσωπικό του αναδόχου ή/και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, αποκοµιδή των συσκευασιών του φελιζόλ µε φορτηγά 
του αναδόχου προς τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, εντός των ορίων του Νοµού Θεσσαλονίκης και παράδοση του 
υλικού, προκειµένου, µετά από διαλογή και ταξινόµηση, αυτό να συµπιεσθεί από  ειδικά µηχανήµατα συµπίεσης και 
να προωθηθεί προς ανακύκλωση.  
 Σε συνέχεια των παραπάνω, προτείνεται η διενέργεια  διαγωνιστικής διαδικασίας για την εφαρµογή του 
προγράµµατος στοχευµένης αποκοµιδής EPS (φελιζόλ), για τα επόµενα 2 (δύο) έτη, µετά την υπογραφή  σύµβασης, 
µε βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄8/8/16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει, έχοντας υπόψη και τις διατάξεις 
των Ν. 3463/2006 και  Ν. 3852/2010, καθώς και του N. 4042/2012 «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος, 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», µε τους 
παρακάτω τεχνικούς όρους: 

 
β)            ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

•  Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να µεταφέρει τις συσκευασίες φελιζόλ µε φορτηγά ή µε ανοιχτά κοτέϊνερ τύπου 
«σκάφης» από τα σηµεία συλλογής, που αναφέρονται ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα (1) και από όπου 
απαιτείται, ύστερα από προγραµµατισµό και συνεννόηση µε τη ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης 
Αστικών Απορριµµάτων. 

• Η µεταφορά θα γίνεται µε φορτηγά οχήµατα ωφέλιµου βάρους άνω των 3,5 τόνων προς τις εγκαταστάσεις 
του αναδόχου 

•••• Ο Ανάδοχος   διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό και τα οχήµατα, για τη µεταφορά του EPS (φελιζόλ) προς 
τις εγκαταστάσεις του.  

•••• Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαµβάνει στις εγκαταστάσεις του, µέσα στα όρια του Νοµού 
Θεσσαλονίκης,  χωρίς χρέωση τις συσκευασίες φελιζόλ, των οποίων η συλλογή και µεταφορά θα γίνεται µε 
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προσωπικό και οχήµατα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και µετά από διαλογή και ταξινόµηση, να τα διαχειρίζεται 
µε ειδικά µηχανήµατα συµπίεσης και το προϊόν να το προωθεί προς ανακύκλωση. 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στις εγκαταστάσεις του τον κατάλληλο µηχανολογικό εξοπλισµό 
διαχείρισης των συσκευασιών από φελιζόλ, τον οποίο θα µπορεί να επιδείξει στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, 
όποτε του ζητηθεί. 

• Ο Ανάδοχος θα παρέχει στο ∆ήµο τη δυνατότητα ελέγχου και καταγραφής σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας, αν του ζητηθεί. 

• Στην περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της σύµβασης, δηµιουργηθεί στην Ελλάδα Σύστηµα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης για το είδος αυτό των αποβλήτων, η σύµβαση θα τροποποιηθεί και ο ανάδοχος δεσµεύεται να 
συνεργαστεί µε το Σύστηµα. 

 
Κατά τη φάση αξιολόγησης των προσφορών ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει: 

• υπεύθυνες δηλώσεις ότι µπορεί να εξασφαλίσει τα παραπάνω, 
• τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης και του εξοπλισµού του, καθώς και τις νόµιµες άδειες αυτών, 
• άδεια διαχείρισης των συγκεκριµένων υλικών 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει: 
• αναλυτική κατάσταση των οχηµάτων, που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των µεταφορών του φελιζόλ, 
• τις άδειες κυκλοφορίας αυτών  
 

γ)        ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1.      Η εφαρµογή του προγράµµατος στοχευµένης αποκοµιδής EPS (φελιζόλ), περιγράφεται  ενδεικτικά στον 
παρακάτω πίνακα (1) και αφορά τη συλλογή από :  
α)  Λαϊκές αγορές του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,όπου συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος όγκος συσκευασιών φελιζόλ, 
κυρίως από την τοποθέτηση ψαριών, είναι δυνατόν να προσεγγίσει φορτηγό του αναδόχου, κατά τις ηµέρες 
διενέργειας αυτών. Η συγκέντρωση των συσκευασιών από φελιζόλ µπορεί να γίνεται σε ένα προκαθορισµένο 
σηµείο της κάθε λαϊκής αγοράς, έτσι ώστε µετά το πέρας αυτής, το υλικό  να παραλαµβάνεται µε οχήµατα και 
προσωπικό  της αναδόχου εταιρείας. 
β)  Τα γήπεδα της πόλης, κατά τις ηµέρες διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων, όπου συνήθως ιδιωτικά συνεργεία 
Καθαριότητας ξεχωρίζουν τα «µαξιλαράκια» από τα υπόλοιπα απορρίµµατα θα τα παραδίνουν, συσκευασµένα σε 
πλαστικούς σάκους, στην ανάδοχο εταιρεία. Το ίδιο θα ισχύει και κατά τις ηµέρες των θερινών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στα ανοιχτά  θέατρα, όπου θα συγκεντρώνονται τα «µαξιλαράκια» από φελιζόλ από τα δηµοτικά ή/και  
ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας. 
γ)  Τις ψαραγορές στο Καπάνι και τη Μοδιάνο, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των καταστηµάτων, όπου η 
συγκέντρωση του φελιζόλ µπορεί να γίνεται σε ανοιχτά κοντέϊνερ τύπου «σκάφης» και θα ακολουθεί η αποκοµιδή 
τους, µε τη βοήθεια του προσωπικού και των οχηµάτων της αναδόχου  εταιρείας. 
 
Η συγκέντρωση του φελιζόλ στα συγκεκριµένα σηµεία αποκοµιδής από τον ανάδοχο µπορεί να πραγµατοποιείται: 

• από το προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µε την καθοδήγηση του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, 

• από το προσωπικό του αναδόχου, 
• από υπαλλήλους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ (1):   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΦΕΛΙΖΟΛ 

 
ΗΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
∆ευτέρα Εµπεδοκλέους (Αγ. Μαρίνας), Αρτάκης    (∆΄ ∆.Κ.) 

Μητροπούλου, Kαραϊσκάκη, Γ. Αγγέλου   (Ε΄ ∆.Κ.) 
Τρίτη Ηράκλειας (Σαράντα Εκκλησιές)                (Α΄ ∆.Κ.) 

Κίµωνος Βόγα, Παπαδάκη-Πανσέληνου   (Ε΄ ∆.Κ.) 
Τετάρτη Κλεάνθους,  Λιτοχώρου (Παπάφη)            (∆΄ ∆.Κ.) 

Κρήτης (Πάρκο Μ. Πατρικίου)                    (Ε΄ ∆.Κ.) 
Πέµπτη Αρχαιοτήτων –∆εξαµενής                           (Β΄ ∆.Κ.) 

Γκράτσιου (Αγ. ∆ηµητρίου)                         (Γ΄ ∆.Κ.) 
Κανάρη                                                       (∆΄ ∆.Κ.) 
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Παρασκευή Χαλκιδικής-Χατζηλαζάρου, Καυτοτζόγλου  (Ε΄ ∆.Κ.) 
Αµµουλιανής-Ελευθερίας                          (Τριανδρία) 

Σάββατο Χαλκοκονδύλη                                             (Β΄ ∆.Κ.) 
Παυσανία (Ά. Τούµπα)                                (∆΄ ∆.Κ.) 
Πατρ. Γρηγορίου Ε’                                     (Ε΄ ∆.Κ.) 

Τις ηµέρες διεξαγωγής 
αθλητικών 
εκδηλώσεων 

Ποδοσφαιρικά Γήπεδα 

Τις ηµέρες διεξαγωγής 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

Ανοιχτά θέατρα ή άλλοι ανάλογοι χώροι 

Καθηµερινά (πλην 
Κυριακής) 

Αγορά Μοδιάνο και Καπάνι 

 
 
2. Μετά την αποκοµιδή του φελιζόλ και τη µεταφορά του στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, µε οχήµατα- 
φορτηγά άνω των 3,5 τόννων και προσωπικό του Αναδόχου, θα ακολουθεί η παράδοση του υλικού, µετά από 
ζύγιση, προκειµένου µετά από διαλογή και ταξινόµηση, να συµπιεσθεί από τα ειδικά µηχανήµατα συµπίεσης και να 
προωθηθεί προς ανακύκλωση. 
3. Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να πιστοποιεί την τελική διάθεση προς ανακύκλωση των αποβλήτων EPS, µε τον 
ίδιο τρόπο που αναφέρεται, για τα υπόλοιπα υλικά της παρούσας µελέτης (βλ. Γ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 1 &  2) . 
4. Ο Ανάδοχος θα επιλεγεί µε κριτήριο τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά (δαπάνη σε ευρώ/δροµολόγιο), 
µετά από  αξιολόγηση της αρµόδιας Επιτροπής. 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 1η : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ & ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ενότητα 
ΑΠΑΙ- 
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
1. Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να 
είναι αναλυτικές, όπου απαιτείται. 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
  

1.1 Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προτίθεται να αναθέσει την 
αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων (ΟΜΑ∆Α 1) : 
α) από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), τα 
οποία προκύπτουν από πολίτες και  δραστηριότητες του 
∆ήµου, καθώς και  
β) από τη διαλογή, επεξεργασία και απόρριψη Ογκωδών 
Απορριµµάτων.  

1.Γενικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.2  Η ανάθεση των συγκεκριµένων υπηρεσιών θα γίνει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 
ενώ επιπλέον διέπεται από την ακόλουθη νοµοθεσία, αλλά 
και κάθε άλλη προσθήκη σε αυτήν, που πιθανώς θα 
προκύψει µεταγενέστερα: 

•••• ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010: «Μέτρα, όροι και προ-
γράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των απο-
βλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(Α.Ε.Κ.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
4030/2011 και ισχύει. 

•••• Ν. 4042/12 (ΦΕΚ Α΄24 /13-02-12) «Ποινική προ-
στασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την 

1.Γενικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 
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Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».  

•••• ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄): «Μέτρα 
και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 

1.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να µπορεί διαχειριστεί κατ΄ 
ελάχιστον απόβλητα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τους 
κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ), 
όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Κατάλογο 1. 

1.Γενικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.4 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση προσµίξεων ακα-
τάλληλων υλικών (π.χ. ανακυκλώσιµων ή επικίνδυνων 
υλικών κ.λπ.), που δεν περιλαµβάνονται στο σχετικό 
κατάλογο EKA), ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε 
διαχωρισµό αυτών και  άµεση ενηµέρωση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας για αποµάκρυνσή τους. 

1.Γενικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

2. Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης 
 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

 
  

2.1 Αξιοποίηση και Ανακύκλωση των Aποβλήτων από 
Eκσκαφές, Kατασκευές και Kατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (Κωδικοί 
Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 08, 17 09 στον 
Κατάλογο 1). 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1312/Β΄/24-08-2010), οι ΟΤΑ αποτελούν υπόχρεους δια-
χειριστές αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και οφείλουν να συµβληθούν µε 
Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ή να αναθέσουν την 
εκτέλεση των σχετικών εργασιών σε διαχειριστή, ο οποίος 
είναι ο ίδιος συµβεβληµένος µε Σύστηµα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων, το οποίο (ΣΣΕ∆) διαθέτει τα πιστοποιητικά : 
EN ISO 9001: 2008 και ΕΝ ISO 14001: 2004  ή ισοδύναµα 
αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης αναζητά 
ανάδοχο, ώστε να υλοποιήσει τη συγκεκριµένη υποχρέωση. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

ΝΑΙ 

  

2.1.1 Η διαχείριση-ανακύκλωση των εν λόγω υλικών θα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την προαναφερθείσα 
νοµοθεσία και ο ανάδοχος υποχρεούται να διαχειριστεί το 
σύνολο των ποσοτήτων, που παραλαµβάνει. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

ΝΑΙ 

  

2.1.2 Η συλλογή και µεταφορά των ΑΕΚΚ θα πραγµατο-
ποιείται από οποιοδήποτε χώρο υποδείξει η αρµόδια 
Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε αποκλειστική ευθύ-
νη και ίδια µέσα του Αναδόχου.  
Η ακριβής σύσταση των ΑΕΚΚ µπορεί να ποικίλει ση-
µαντικά σε κάθε παραδιδόµενο φορτίο.  
Οι ακριβείς ποσότητες παραλαµβανοµένων υλικών από τον 
ανάδοχο καταγράφονται και βεβαιώνονται από την αρµόδια 
Υπηρεσία του ∆ήµου. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 

  

2.2 Επεξεργασία Ογκωδών απορριµµάτων και Αποβλήτων 
Κήπων και Πάρκων, συµπεριλαµβανοµένων και των Απο-
βλήτων Νεκροταφείων (επίσης στην ΟΜΑ∆Α 1).  
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 02 και 20 03 στον ΕΚΑ Kατάλογο 1). 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 
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2.2.1 Η συγκεκριµένη υπηρεσία περιλαµβάνει: 
• Τη διαλογή, προετοιµασία για ανακύκλωση και 

επεξεργασία των ογκωδών απορριµµάτων, ώστε το 
απορριπτόµενο υπόλειµµα να αποκτήσει τη µορφή 
που απαιτείται για την διάθεσή του σε Χ.Υ.Τ.Α. (µετά 
τη σχετική επεξεργασία, π.χ. µε τεµαχισµό, το µήκος 
εκάστου τεµαχίου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο 
από 7cm). 

• Τη µεταφορά των επεξεργασµένων ογκωδών 
απορριµµάτων προς απόρριψή τους στο χώρο 
διάθεσης, µε µέσα και έξοδα του Αναδόχου. Πριν τη 
µεταφορά των επεξεργασµένων ογκωδών 
απορριµµάτων, ο ανάδοχος θα παραλαµβάνει σχετική 
άδεια απόρριψης από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 
Αντίγραφα από τα ζυγολόγια θα παραδίνονται στην 
Υπηρεσία του ∆.Θ.  

• Η ποσότητα απόρριψης στο ΧΥΤΑ δεν µπορεί να 
είναι µεγαλύτερη από το 30% της συνολικά παραλη-
φθείσας από το ∆ήµο. 

• Τα τέλη διάθεσης θα βαρύνουν το ∆ήµο Θεσ/νίκης. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 

  

2.3 Φόρτωση και µεταφορά ογκωδών απορριµµάτων ή 
ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 0217 01, 17 02, 17 03, 
17 04, 17 05,  17 08, 17 09), από χώρους  προσωρινής 
αποθήκευσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ή/και συγκεκριµένα 
σηµεία απόθεσης εντός των ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του αναδόχου. 
Η συλλογή και µεταφορά θα πραγµατοποιείται µε 
αποκλειστική ευθύνη και ίδια µέσα του αναδόχου.  
Η ακριβής σύσταση αυτών µπορεί να ποικίλει σηµαντικά σε 
κάθε παραδιδόµενο φορτίο.  
Οι ακριβείς ποσότητες των παραλαµβανόµενων υλικών από 
τον ανάδοχο καταγράφονται και βεβαιώνονται από την 
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
Εάν κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία θα µπορούν 
Ογκώδη  Απορρίµµατα  να µεταφέρονται  απευθείας στις 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου µε ίδια µέσα και προσωπικό 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για ζύγιση και παράδοση προς 
περαιτέρω διαχείριση από αυτόν (επεξεργασία–απόρριψη 
στο Χ.Υ.Τ.Α.).  
 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 

  

3. Οικονοµικά στοιχεία – τεχνικές απαιτήσεις Αναδόχου. 
Σε συνέχεια των παραπάνω, από πλευράς ∆ήµου Θεσσα-
λονίκης, είναι απαραίτητο τις εργασίες αυτές να τις αναλάβει 
Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ είτε ιδιώτης, 
συµβεβληµένος (µέσω σύµβασης συνεργασίας) µε εγκεκρι-
µένο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης.  

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – τε-
χνικές απαι-
τήσεις ανα-
δόχου 
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3.1 Οι εργασίες διαχείρισης θα αναληφθούν από εγκε-
κριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ ή από 
ιδιώτη συµβεβληµένο µε εγκεκριµένο Συλλογικό Σύστηµα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης. Για τις εργασίες συλλογής και 
µεταφοράς ΑΕΚΚ και Ογκωδών, οι διαγωνιζόµενοι θα 
πρέπει να καταθέσουν Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς 
Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων, , σε ισχύ.  
Η άδεια θα πρέπει να έχει εκδοθεί για τους αναγραφόµενους 
κωδικούς ΕΚΑ. Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν την 
ανωτέρω άδεια θα πρέπει να συνεργάζονται (µέσω 
σύµβασης συνεργασίας), µε εταιρεία συλλογής και µεταφο-
ράς στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων, που θα διαθέτει τη 
σχετική άδεια. Η συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων θα 
πραγµατοποιείται από την αδειοδοτηµένη εταιρεία σύµφωνα 
µε τους όρους της παραπάνω άδειας. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – τε-
χνικές απαι-
τήσεις ανα-
δόχου 

NAI 

  

3.2 Για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, 
επεξεργασίας ή/και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ και ογκωδών, ο 
ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσει Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ, στην 
οποία θα περιλαµβάνονται οι τύποι κατά τον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), καθώς και το είδος των 
αποβλήτων που µπορούν να υποβληθούν σε εργασίες 
διαχείρισης, όπως επίσης και Άδεια Λειτουργίας Εγκατά-
στασης (ΑΛΕ) σε ισχύ και γενικότερα ό,τι απαιτεί η 
ισχύουσα νοµοθεσία. Ειδικότερα, θα πρέπει, σύµφωνα µε 
την ΑΕΠΟ, να µπορεί να διαχειριστεί κατ΄ ελάχιστον 
απόβλητα, τα οποία χαρακτηρίζονται µε κωδικούς ΕΚΑ του 
καταλόγου -1- της παρούσας.  
∆ίνεται η δυνατότητα συνεργασίας του υποψηφίου ανα-
δόχου µε άλλη επιχείρηση (µέσω ιδιωτικής σύµβασης), στην 
περίπτωση που δεν διαθέτει στην ΑΕΠΟ του ή/και στην 
άδεια συλλογής - µεταφοράς του, έναν ή περισσότερους 
από τους ζητούµενους κωδικούς αποβλήτων ΕΚΑ. Η 
συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων θα πραγµατοποιείται 
από την αδειοδοτηµένη εταιρεία σύµφωνα µε τους όρους της 
παραπάνω άδειας. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – τε-
χνικές απαι-
τήσεις ανα-
δόχου 

NAI 

  

3.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τον Αριθµό Μη-
τρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από το ΥΠΕΚΑ, βάσει του  Ν. 
2939/01, άρθρο 15, 17, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
3854/10, άρθρο 5 παρ. 3, 9, καθώς και του Ν. 4042/12, ΚΥΑ 
23615/651/ΕΕ.103/2014, περί Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων, καθώς και τον Αριθµό Μητρώου στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), ως προς την 
παραλαβή και τη συλλογή-µεταφορά. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – τε-
χνικές απαι-
τήσεις ανα-
δόχου 

NAI 

  

3.4  Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, πρέπει η εταιρεία να 
καταθέσει τα πιστοποιητικά : EN ISO 9001: 2008 και ΕΝ 
ISO 14001: 2004  ή ισοδύναµα αυτών, για τη δραστηριό-
τητα διαχείρισης – αξιοποίησης - ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. 
Για τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς η εταιρεία θα 
πρέπει  να καταθέσει τα πιστοποιητικά : EN ISO 9001: 
2008, ΕΝ ISO 14001: 2004 και  OHSAS 18001:2007 ή 
ισοδύναµα αυτών. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – τε-
χνικές απαι-
τήσεις ανα-
δόχου 

NAI 
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3.5 Η παράδοση και η κατοχή των µη επικίνδυνων 
αποβλήτων, αποδεικνύεται από το σχετικό έντυπο ανα-
γνώρισης. Όσον αφορά στα µη επικίνδυνα απόβλητα, 
υπόδειγµα του έντυπου παρακολούθησης επισυνάπτεται 
στο τέλος της παρούσας µελέτης (συνηµµένο : ΕΝΤΥΠΟ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗ  ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ). 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – τε-
χνικές απαι-
τήσεις ανα-
δόχου 

NAI 

  

3.6 Το έντυπο αναγνώρισης συνοδεύει υποχρεωτικά τα 
απόβλητα έως τον τελικό προορισµό τους. Σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις (βλ. ΚΥΑ 13588/725/2006, 
Άρθρο 10), µε τη µεταβίβαση του εντύπου αναγνώρισης 
παύει η ευθύνη του προηγούµενου κατόχου και υπεύθυνος 
καθίσταται ο νέος κάτοχος. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – τε-
χνικές απαι-
τήσεις ανα-
δόχου 

NAI 

  

 
ΟΜΑ∆Α 2η : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ενότητα 
ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟ/ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να 
είναι αναλυτικές, όπου απαιτείται. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

   

1.1 Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προτίθεται να αναθέσει το έργο 
συλλογής και διαχείρισης Αποβλήτων µονωτικών υλικών και 
υλικών δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο, καθώς 
και µικρών ποσοτήτων επικίνδυνων - ΜΠΕΑ (ΟΜΑ∆Α 2).   

1.Γενικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ   

1.2 Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η ανάθεση των 
συγκεκριµένων εργασιών διέπεται από την ακόλουθη 
Νοµοθεσία, αλλά και από κάθε άλλη προσθήκη σε αυτήν, που 
πιθανώς θα προκύψει µεταγενέστερα: 

• Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική Προστασία του Περι-
βάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρ-
µόνιση µε την οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων 
ΥΠΕΚΑ». 

• Υ.Α. 8668/2007: Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού Επι-
κίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 5 
(παρ. Α) της υπ΄ αριθµ. 13588/725 ΚΥΑ: «Μέτρα, όροι 
και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων κ.λ.π.» (Β΄ 383) και σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ΄ αριθµ. 
91/156/ΕΚ Οδηγίας του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 
1991. 

• ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010: «Μέτρα, όροι και προγράµ-
µατα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4030/2011 και ισχύει. 

• ΚΥΑ 21017/84 (ΦΕΚ 1287/Β/30.06.2009), σχετικά µε τη 
διαχείριση αµιαντούχων αποβλήτων, τα οποία ο ∆ήµος 
δεν δύναται να συλλέγει και να διαχειρίζεται. 

• ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ 1909/Β): «Μέτρα και 
όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 

1.Γενικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ   
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• ΚΥΑ οικ. 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326/30-12-16): 
«Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικίν-
δυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 31 
του Ν. 4342/2015».  

• ΚΥΑ 8243/1113 (ΦΕΚ 138Β/8-03-91): «Καθορισµός 
µέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου». 

• ΚΥΑ 4229/395/13 (ΦΕΚ 318Β/15-02-13): «Προϋπο-
θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται µε την εκτέλεση κατεδαφιστικών 
έργων και εργασιών αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών 
που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, 
συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και 
µε εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού 
αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο». 

• ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06): «Μέτρα 
και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
για τα επικίνδυνα απόβλητα του Συµβουλίου της 12ης 
∆εκεµβρίου 1991. Αντικατά-σταση της υπ’ αριθ. 
19396/1546/1997 ΚΥΑ: «Μέτρα και όροι διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων (Β’ 604). 

• ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β/30-06-06) 
«Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών µε τη διαχείριση 
επικινδύνων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ 
αριθµ. 13588/725 ΚΥΑ». 

• Κανονισµός ADR: Ευρωπαϊκή Συµφωνία για ∆ιεθνείς 
Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων. 

1.3 Συνοπτικά, ο ανάδοχος θα πρέπει να µπορεί διαχειριστεί 
(συλλογή - µεταφορά - τελική διάθεση) κατ΄ελάχιστον 
απόβλητα, που χαρακτηρίζονται από τους κωδικούς του 
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, όπως αποτυπώνονται 
στον Κατάλογο 2. 

1.Γενικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.4 Σε περίπτωση προσµίξεων διαφορετικών και ακατάλληλων 
υλικών (π.χ. ανακυκλώσιµων ή άλλων υλικών, που δεν 
περιλαµβάνονται στον παραπάνω πίνακα, κ.λπ.) ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί στο διαχωρισµό αυτών και την 
παράδοσή τους προς επεξεργασία και τελική διάθεση σε 
κατάλληλους, αδειοδοτηµένους αποδέκτες/ διαχειριστές, µε 
δικά του µέσα και έξοδα. 

1.Γενικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

2.      Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών 
 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

 
  

2.1 Αξιοποίηση ή/και Τελική ∆ιάθεση Αµιαντούχων και λοιπών 
επικίνδυνων αποβλήτων (Κωδικοί  Ε.Κ.Α.: 17 06 01*,  17 06 
05* και 15 01 10* στον Κατάλογο  2). 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1312/Β΄/24-08-2010), οι ΟΤΑ αποτελούν υπόχρεους διαχει-
ριστές αµιαντούχων αποβλήτων και λοιπών επικίνδυνων 
αποβλήτων και οφείλουν να συµβληθούν µε Σύστηµα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ή να αναθέσουν την εκτέλεση των 
σχετικών εργασιών σε διαχειριστή, ο οποίος είναι ο ίδιος 
συµβεβληµένος µε κάποιο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρι-σης 
Αποβλήτων.  

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 
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Σε αυτό το πλαίσιο ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης αναζητά ανάδοχο, 
ώστε να υλοποιήσει τη συγκεκριµένη υποχρέωση. 

2.1.1  Η αξιοποίηση ή/και τελική διάθεση των εν λόγω υλικών 
θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την προαναφερθείσα 
νοµοθεσία και ο ανάδοχος υποχρεούται να διαχειριστεί το 
σύνολο των ποσοτήτων, που παραλαµβάνει. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

ΝΑΙ 

  

2.1.2  Η συλλογή και µεταφορά των αµιαντούχων και λοιπών 
επικίνδυνων αποβλήτων θα πραγµατοποιείται από 
οποιοδήποτε χώρο υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, µε ευθύνη και ίδια µέσα του αναδόχου.  
Η ακριβής σύσταση των αποβλήτων µπορεί να ποικίλει 
σηµαντικά σε κάθε παραδιδόµενο φορτίο. Οι ακριβείς 
ποσότητες παραλαµβανοµένων υλικών από τον ανάδοχο 
καταγράφονται και βεβαιώνονται από την αρµόδια υπηρεσία 
του ∆ήµου. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 

  

2.1.3  Για τη συλλογή, διαχείριση, τελική διάθεση µονωτικών 
υλικών και υλικών δοµικών κατασκευών, που περιέχουν 
αµίαντο, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 της 
Κ.Υ.Α. 21017/84 (ΦΕΚ 1287/Β/30.06.2009), ισχύει ότι «Η 
διαχείριση των αµιαντούχων αποβλήτων, που προκύπτουν 
από τις εργασίες διαχείρισης αµιαντούχων υλικών διενεργείται 
είτε από τις Επιχειρήσεις Αφαίρεσης Κατεδάφισης (ΕΑΚ), 
εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορέων ∆ιαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων, που τηρεί η αρµόδια Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (Κοινή Υπουργική Απόφαση 
13588/725/2006) είτε από ανεξάρτητους φορείς, µε τους 
οποίους συµβάλλονται οι Ε.Α.Κ. και οι οποίοι είναι 
καταχωρηµένοι στο παραπάνω Μητρώο». Επειδή ο ∆ήµος 
Θεσσαλονίκης δεν διαθέτει Υπηρεσία που να έχει καταχωρηθεί 
στο Μητρώο Φορέων ∆ιαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, δεν 
δύναται να συλλέγει και να διαχειρίζεται επικίνδυνα απόβλητα. 
Κατά συνέπεια οφείλει να συµβληθεί µε καταχωρηµένη στο 
παραπάνω µητρώο ΕΑΚ ή φορέα. Σε αυτό το πλαίσιο, και µε 
δεδοµένη την παλαιότητα εγκαταστάσεων και κτιρίων στα όρια 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλων εργασιών που 
περιλαµβάνουν επικίνδυνα απόβλητα, ο ανάδοχος θα πρέπει 
να διαχειριστεί και τα µονωτικά υλικά και υλικά δοµικών 
κατασκευών, που περιέχουν αµίαντο. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 

  

2.1.4 Τα απόβλητα αυτά θα πρέπει ο Ανάδοχος, µε δικά του 
µέσα και προσωπικό, να τα συλλέγει από συγκεκριµένα σηµεία 
απόθεσης, εντός των ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, καθώς  
και από τα εργοτάξια του ∆ήµου, όπως θα του υποδεικνύει 
κάθε φορά η Υπηρεσία και στη συνέχεια να τα διαχειρίζεται µε 
τον ενδεδειγµένο νόµιµο τρόπο. Οι ακριβείς ποσότητες 
παραλαµβανοµένων υλικών από τον Ανάδοχο εγκρίνονται από 
την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. 

2. Αναλυτική 
Περιγραφή 
Εργασιών 

NAI 

  

3. Οικονοµικά στοιχεία – τεχνικές απαιτήσεις αναδόχου. 
Σε συνέχεια των παραπάνω, από πλευράς ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης είναι απαραίτητο τις εργασίες αυτές να τις 
αναλάβει Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ή ιδιώτης, 
συµβεβληµένος (µέσω ιδιωτικής σύµβασης) µε εγκεκριµένο 
Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης.  

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 

απαιτήσεις 
αναδόχου 
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3.1 Για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, 
επεξεργασίας των αποβλήτων σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, 
ο ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να έχει καταχωρηθεί στο 
Μητρώο του ΥΠΕΚΑ για την αποθήκευση επικινδύνων απο-
βλήτων, να διαθέτει αντίστοιχη Άδεια Λειτουργίας 
Εγκατάστασης (ΑΛΕ) και Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ, στην οποία θα 
περιλαµβάνονται οι τύποι κατά τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 
Αποβλήτων (ΕΚΑ) και οι ποσότητες αποβλήτων, που µπορούν 
να υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης. Ειδικότερα, θα 
πρέπει, σύµφωνα µε την ΑΕΠΟ, να µπορεί να διαχειριστεί κατ΄ 
ελάχιστον απόβλητα, τα οποία χαρακτηρίζονται µε τους 
κωδικούς ΕΚΑ του Καταλόγου 2 της παρούσας.  
∆ίνεται η δυνατότητα συνεργασίας του υποψηφίου αναδόχου 
µε άλλη επιχείρηση (µέσω ιδιωτικής σύµβασης), στην 
περίπτωση που δεν διαθέτει στην ΑΕΠΟ του ή/και στην άδεια 
συλλογής -µεταφοράς του, έναν ή περισσότερους από τους 
ζητούµενους κωδικούς αποβλήτων ΕΚΑ. 
Εάν ο ανάδοχος δεν διαθέτει εγκατάσταση  αποθήκευ-
σης/διάθεσης/ανάκτησης και µεταφέρει τα απόβλητα σε 
ενδιάµεση αδειοδοτηµένη εγκατάσταση, θα πρέπει να 
κατατεθούν οι παραπάνω Άδειες  ΑΕΠΟ του αποδέκτη, στις 
οποίες να αναγράφεται ότι του επιτρέπεται να παραλαµβάνει 
επικίνδυνα απόβλητα από τρίτους, καθώς επίσης θα πρέπει (ο 
αποδέκτης) να έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορέων 
∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, που τηρεί το ΥΠΕΚΑ. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει το συµφωνητικό συνεργασίας 
για την εγκατάσταση παραλαβής (του αποδέκτη) των 
επικίνδυνων αποβλήτων.  
Σε περίπτωση που η τελική διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε 
οίκο της Ε.Ε., ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει σε 
ισχύ τις άδειες διασυνοριακής µεταφοράς για τους 
συγκεκριµένους κωδικούς ΕΚΑ, που αναφέρονται στη 
διακήρυξη, καθώς και έγγραφα για το χώρο, όπου θα διαθέσει 
ο υποψήφιος Ανάδοχος τα σχετικά απόβλητα. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτήσεις 
αναδόχου 

NAI 

  

3.2 Για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, ο ανάδοχος 
οφείλει να είναι καταχωρηµένος στο Μητρώο Φορέων 
∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, που τηρεί η αρµόδια 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση 
13588/725/2006) ή να είναι συµβεβληµένος µε φορέα, ο οποίος 
είναι καταχωρηµένος στο παραπάνω µητρώο. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτήσεις 
αναδόχου 

NAI 

  

3.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένος και να κατα-
θέσει τον Αριθµό Μητρώου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων (ΗΜΑ). 
 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτή-σεις 
αναδόχου 

NAI 

  

3.4 Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, πρέπει η εταιρεία να 
καταθέσει τα Πιστοποιητικά : EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 
14001:2004 ή EMAS, καθώς και OHSAS 18001:2007 ή 
ισοδύναµα αυτών, για τη δραστηριότητα διαχείρισης, τελικής 
διάθεσης και για τις δραστηριότητες συλλογής-µεταφοράς. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτή- 
σεις ανα-
δόχου 

NAI 
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3.5  Η παράδοση και η κατοχή των επικίνδυνων αποβλήτων, 
αποδεικνύεται από το σχετικό έντυπο αναγνώρισης. Όσον 
αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα, το περιεχόµενο του εντύπου 
αναγνώρισης θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα 
προβλεπόµενα στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Άρθρου 5 της ΚΥΑ 13588/725/06, καθώς επίσης και µε 
οποιαδήποτε άλλη σχετική µεταγενέστερη απόφαση, νοµο-
θετική διάταξη κ.λπ.   
Σχετικά µε τα επικίνδυνα απόβλητα, υπόδειγµα του έντυπου 
παρακολούθησης επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας 
µελέτης (βλέπε συνηµµένο: ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ). 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτη-σεις 
αναδόχου 

NAI 

  

3.6 Το έντυπο αναγνώρισης συνοδεύει υποχρεωτικά τα 
απόβλητα έως τον τελικό προορισµό τους. Σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις (βλ. ΚΥΑ 13588/725/2006, 
άρθρο 10), µε τη µεταβίβαση του εντύπου αναγνώρισης παύει 
η ευθύνη του προηγούµενου κατόχου και υπεύθυνος 
καθίσταται ο νέος κάτοχος. 

3.Οικονοµικά 
στοιχεία – 
τεχνικές 
απαιτή-σεις 
αναδόχου 

NAI 

  

 
ΣΥΝΤΑΞΗ-EΛΕΓΧΟΣ : 
ΕΛ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

 
 
 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ 
κ.α.α.ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 
ΘΕΩΡΗΣΗ : 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 
 
 
 

ΠΕ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ 
ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆.Α.Α. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 (ΟΜΑ∆Α  1η) 

 

17 01 Σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και κεραµικά 
17 01 01 σκυρόδεµα 
17 01 02 τούβλα 
17 01 03 πλακίδια και κεραµικά 
17 01 07 µείγµα σκυρoδέµατoς, τούβλων, πλακακίων και κεραµικών, εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται 

στο σηµείο 17 01 06 
17 02 Ξύλο, γυαλί και πλαστικό 
17 02 01 ξύλο 
17 02 02 γυαλί 
17 02 03 πλαστικό 
17 03 Μείγµατα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 
17 03 02 µείγµατα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 03 01 
17 04 Μέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους) 
17 04 01 χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος 
17 04 02 αλουµίνιο 
17 04 03 µόλυβδος 
17 04 04 ψευδάργυρος 
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 
17 04 06 κασσίτερος 
17 04 07 ανάµεικτα µέταλλα 
17 04 11 Καλώδια, εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 04 10 
17 05 Χώµατα (περιλαµβανοµένων χωµάτων εκσκαφής από µολυσµένες τοποθεσίες), πέτρες και 

µπάζα εκσκαφών 
17 05 04 χώµατα και πέτρες, άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 17 05 03 
17 05 06 µπάζα εκσκαφών, άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 17 05 05 
17 08 Υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο 
17 08 02 υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο, εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 

08 01 
17 09 Άλλα απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 
17 09 04 µείγµατα αποβλήτων δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται 

στα σηµεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 
20 02 Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 
20 02 01 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 
20 02 02 χώµατα και πέτρες 
20 02 03 άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 
20 03 Άλλα δηµοτικά απόβλητα 
20 03 07 Ογκώδη απόβλητα 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2  (ΟΜΑ∆Α 2η) 

 

15 01 Απόβλητα από συσκευασίες κ.λπ. (ιδιαιτέρως δηµοτικά απόβλητα) 
15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές 
17 06 Μονωτικά υλικά και υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο 
17 06 01 * Μονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο 
17 06 05 * Υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗ  ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Αύξων Αριθµός……………… 

   1.  Παραγωγός ή Κάτοχος  Αποβλήτου                      
 
Όνοµα:  
 
∆ιεύθυνση:  
 
ΑΕΠΟ  & Α∆Α :……………………………... 
 
………………………………………………… 
Αρµόδιος: 
 
Τηλ: Φαξ: 
 
E-mail:  
 
Πραγµατική ποσότητα:               Tόνοι  
                     
  
                                     

     ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 
 
Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου: 
……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 
 
Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων : 
……………………………………………….. 
 
Ηµεροµηνία µεταφοράς: 
………………………………………………….. 
 
Υπογραφή Αρµοδίου 

2.  Συλλέκτης - Μεταφορέας : 
Όνοµα: 
 
∆ιεύθυνση: 
 
Αρµόδιος:  
 
Τηλ: 
 
Φαξ: 
 
E-mail: 

Αριθµός Μητρώου  ΥΠΕΚΑ : 
 
Μέσο µεταφοράς : 
 
 
Ηµεροµηνία µεταφοράς: 
 
 
Υπογραφή Αρµοδίου: 

3.  Εγκατάσταση Παραλαβής  
 
Όνοµα: 
 
∆ιεύθυνση: 
 
ΑΕΠΟ  & Α∆Α ……………………………... 
 
Αριθµός Μητρώου  ΥΠΕΚΑ : 
 
Αρµόδιος: 
 
Τηλ: Φαξ: 
 
E-mail: 
 
Ηµεροµηνία παραλαβής: 
 
Υπογραφή Αρµοδίου: 

Ταυτοποίηση αποβλήτων από την Εγκατάσταση 
Παραλαβής 
 
Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου: 
……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 
 
Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων  
……………………………………………….. 
 
Εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης  
 
Κωδικός R  
 
Κωδικός D: 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
                                                                                      Αύξων Αριθµός……………… 

   1.  Παραγωγός ή Κάτοχος  Αποβλήτου                     
 
Όνοµα:  
 
∆ιεύθυνση:  
 
ΑΕΠΟ  & Α∆Α ……………………………... 
 
………………………………………………… 
Αρµόδιος: 
 
Τηλ: Φαξ: 
 
E-mail:  
 
Πραγµατική ποσότητα:               Tόνοι  
                     
                                                     
                                     

    ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 
 
Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου: 
……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 
 
Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων  
……………………………………………….. 
 
Ηµεροµηνία µεταφοράς: 
………………………………………………….. 
 
Υπογραφή Αρµοδίου 

2.  Συλλέκτης - Μεταφορέας  
Όνοµα: 
 
∆ιεύθυνση: 
 
Αρµόδιος:  
 
Τηλ: 
 
Φαξ: 
 
E-mail: 

Αριθµός Μητρώου  ΥΠΕΚΑ : 
 
Μέσο µεταφοράς : 
 
 
Ηµεροµηνία µεταφοράς: 
 
 
Υπογραφή Αρµοδίου: 

3.  Εγκατάσταση Παραλαβής  
 
Όνοµα: 
 
∆ιεύθυνση: 
 
ΑΕΠΟ  & Α∆Α :……………………………... 
 
Αριθµός Μητρώου  ΥΠΕΚΑ : 
 
Αρµόδιος: 
 
Τηλ: Φαξ: 
 
E-mail: 
 
Ηµεροµηνία παραλαβής: 
 
Υπογραφή Αρµοδίου: 
 

Ταυτοποίηση αποβλήτων από την Εγκατάσταση Παραλαβής 
 
Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου: 
……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 
 
Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων : 
……………………………………………….. 
 
Εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης  
 
Κωδικός R  
 
Κωδικός D: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
Πληρ. Ζ. Κανελλοπούλου, Ε. Θεσσαλονικέως  
Τηλ: 2310 494551, 565 και 2313318815 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 
ΟΜΑ∆Α 1 : Των Αποβλήτων  Εκσκαφών, Κατασκευών, 
Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) & Ογκωδών Απορριµµάτων και  
ΟΜΑ∆Α 2 : Των µονωτικών υλικών και υλικών δοµικών 
κατασκευών που περιέχουν Αµίαντο και λοιπών επικίνδυνων 
αποβλήτων των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
Προϋπολογισµός δαπάνης : 658.251,52 € µε ΦΠΑ  
για διετή σύµβαση  (24 µήνες)  
K.A.  6277.01.01:  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,  
ΜΕΣΩ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρο 61 του Ν.3979/2011) & 
Κ.Α.  6277.03.01:  ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

 
ΕΝΙΑΙΟΣ EN∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (∆ΙΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ) 
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 1 ΚΑΙ 2 
 

α/α 
ΟΜΑ∆Α 1: ∆ιαχείριση των Aποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και Ογκωδών 
Απορριµµάτων 

*ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
Τιµή Μο-
νάδας (€) 

ΑΞΙΑ (€) 

 
1 

Αξιοποίηση – ανακύκλωση ΑΕΚΚ µε πολλές προσµίξεις 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17  01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 
08, 17 09),  (CPV 2008 ver. 2013 90513000-6) 

6.000 tn 8,00 48.000,00 

 

2 
 
 
 

2α 

Επεξεργασία–απόρριψη στο Χ.Υ.Τ.Α. ογκωδών απορ-
ριµµάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02),  (CPV 2008 
ver. 2013 90513000-6) 
 
Επεξεργασία–απόρριψη στο Χ.Υ.Τ.Α. του 
επεξεργασµένου τµήµατος των  ογκωδών απορριµµάτων 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02),  (CPV 2008 ver. 2013 
90513000-6), που παρελήφθησαν στις εγκαταστάσεις 
του Αναδόχου, µε ίδια µέσα και προσωπικό του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης 
 

17.088 
 
 
 
 

2.000 

tn 
 
 
 
 

tn  

13,00 
 
 
 
 

13,00 

222.144,00 
 
 
 
 

26.000,00 

 

3 

Φόρτωση και µεταφορά  ογκωδών απορριµµάτων ή 
ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02, 17 01, 17 02, 17 
03, 17 04, 17 05,  17 08, 17 09) από χώρους 
προσωρινής αποθήκευσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  ή/ 
και από συγκεκριµένα σηµεία απόθεσης εντός των 
ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας του αναδόχου (CPV 2008 ver. 2013 
90512000-9) 

23.088 tn 8,00 184.704,00 

 
  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑ∆ΑΣ  
ΦΠΑ 24% 
1. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

480.848,00 
115.403,52 
596.251,52 

 
 

ΟΜΑ∆Α 2: ∆ιαχείριση Αµιαντούχων και λοιπών 
επικίνδυνων Αποβλήτων  

*ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
Τιµή Μο-
νάδας (€) 

ΑΞΙΑ (€) 

 

4 

Συλλογή από  χώρους προσωρινής συγκέντρωσης  του 
∆ήµου ή/και από συγκεκριµένα σηµεία απόθεσης εντός 
των ορίων του ∆ήµου Θεσ/νίκης, διαχείριση, ανακύκλω-
ση και αξιοποίηση µονωτικών υλικών και υλικών 
δοµικών κατασκευών, που περιέχουν Αµίαντο (Κωδικοί 
Ε.Κ.Α.  17 06 και CPV  2008 ver. 2013 90650000-8)  

14 tn 2.100,00 29.400,00 
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5 

Συλλογή από  χώρους προσωρινής συγκέντρωσης  του 
∆ήµου ή/και από συγκεκριµένα σηµεία απόθεσης εντός 
των ορίων του ∆ήµου Θεσ/νίκης, διαχείριση, ανακύκλω-
ση και αξιοποίηση λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων, 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α. 15 01 και CPV 2008 ver. 2013 
90650000-8) 

0,20 tn 3.000,00 
 

600,00 
 

 

  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑ∆ΑΣ  
ΦΠΑ 24%  
2. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

30.000,00 
7.200,00 

37.200,00 
 

 

  

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (1 & 2 ΟΜΑ∆ΕΣ) 
ΦΠΑ 24% 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1 & 2 ΟΜΑ∆ΕΣ-  
για ∆ιετή Σύµβαση) 

510.848,00 
122.603,52 
633.451,52 

 
(* Οι ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές, διότι δεν είναι δυνατή  η εκ των προτέρων πρόβλεψη  για τις ακριβείς 
ποσότητες εργασιών, που θα απαιτηθούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του έτους. Ως εκ τούτου προβλέπεται δικαίωµα 
αυξοµείωσης των επιµέρους ποσοτήτων {τονάζ} των αποβλήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό 
της Μελέτης, για αλληλοσυµπλήρωση, χωρίς όµως να προκύπτει µεταβολή των συµβατικών επί µέρους  τιµών, καθώς  και της  
συνολικής αξίας του προϋπολογισµού). 
 
 

 
ΟΜΑ∆Α 3 : ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΕΛΙΖΟΛ 

 
∆ΑΠΑΝΗ  ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ-
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ ΑΝΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΣΕ  24 ΜΗΝΕΣ 

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24%, ΣΕ  ΕΥΡΩ 

100 200 20.000,00 24.800,00 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 ΟΜΑ∆ΩΝ (1 & 2 & 3) ΜΕ ΦΠΑ 24% :  658.251,52 (€) 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ :  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
κ.α.α. 

 
 
 

ΕΛ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

ΘΕΩΡΗΣΗ : 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
 
 

ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
Πληρ. Ζ. Κανελλοπούλου, Ε. Θεσσαλονικέως  
Τηλ. : 2310 494551,565  και 2313318815 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 
ΟΜΑ∆Α 1 : Των Αποβλήτων  Εκσκαφών, Κατασκευών, 
Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) & Ογκωδών Απορριµµάτων και  
ΟΜΑ∆Α 2 : Των µονωτικών υλικών και υλικών δοµικών 
κατασκευών που περιέχουν Αµίαντο και λοιπών επικίνδυνων 
αποβλήτων των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
Προϋπολογισµός δαπάνης :  577.840,00 € µε ΦΠΑ  
για διετή σύµβαση (24 µήνες)  
Κ.Α.  20/6277.01.01 - ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΣΩ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρο 61 του Ν.3979/2011) 

  
EN∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (∆ΙΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ) 

ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΟΜΑ∆ΩΝ 1 ΚΑΙ 2) 
 

 

α/α 
ΟΜΑ∆Α 1: ∆ιαχείριση των Aποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και Ογκωδών 
Απορριµµάτων 

*ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
Τιµή Μο-
νάδας (€) 

ΑΞΙΑ (€) 

 
1 

Αξιοποίηση – ανακύκλωση ΑΕΚΚ µε πολλές προσµίξεις 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17  01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 
08, 17 09),  (CPV 2008 ver. 2013 90513000-6) 

6.000 tn 8,00 48.000,00 

 

2 
 
 
 
 

2α 

Επεξεργασία–απόρριψη στο Χ.Υ.Τ.Α. ογκωδών απορ-
ριµµάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02),  (CPV 2008 
ver. 2013 90513000-6) 
 
Επεξεργασία–απόρριψη στο Χ.Υ.Τ.Α. του 
επεξεργασµένου τµήµατος των  ογκωδών απορριµµάτων 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02),  (CPV 2008 ver. 2013 
90513000-6), που παρελήφθησαν στις εγκαταστάσεις 
του Αναδόχου, µε ίδια µέσα και προσωπικό του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης 

14.000 
 
 
 
 

2.000 

tn 
 
 
 
 

tn  

13,00 
 
 
 
 

13,00 

182.000,00 
 
 
 
 

26.000,00 

 

3 

Φόρτωση και µεταφορά  ογκωδών απορριµµάτων ή 
ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02, 17 01, 17 02, 17 
03, 17 04, 17 05,  17 08, 17 09) από χώρους 
προσωρινής αποθήκευσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  ή/ 
και από συγκεκριµένα σηµεία απόθεσης εντός των 
ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας του αναδόχου (CPV 2008 ver. 2013 
90512000-9) 

 
20.000 

 
tn 8,00 160.000,00 

 
  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑ∆ΑΣ  
ΦΠΑ 24% 
1. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

416.000,00 
99.840,00 

515.840,00 
 

 
ΟΜΑ∆Α 2: ∆ιαχείριση Αµιαντούχων και λοιπών 
επικίνδυνων Αποβλήτων  

*ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
Τιµή Μο-
νάδας (€) 

ΑΞΙΑ (€) 

 

4 

Συλλογή από  χώρους προσωρινής συγκέντρωσης  του 
∆ήµου ή/και από συγκεκριµένα σηµεία απόθεσης εντός 
των ορίων του ∆ήµου Θεσ/νίκης, διαχείριση, ανακύκλω-
ση και αξιοποίηση µονωτικών υλικών και υλικών 
δοµικών κατασκευών, που περιέχουν Αµίαντο (Κωδικοί 
Ε.Κ.Α.:  17 06, CPV  2008 ver. 2013 90650000-8)  

14 tn 2.100,00 29.400,00 
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5 

Συλλογή από  χώρους προσωρινής συγκέντρωσης  του 
∆ήµου ή/και από συγκεκριµένα σηµεία απόθεσης εντός 
των ορίων του ∆ήµου Θεσ/νίκης, διαχείριση, ανακύκλω-
ση και αξιοποίηση λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων, 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.:15 01,CPV 2008 ver. 2013 90650000-8) 

0,20 tn 3.000,00 
 

600,00 
 

 

  

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑ∆ΑΣ  
ΦΠΑ 24%  
2. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

30.000,00 
7.200,00 

37.200,00 
 

 

  

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (1 & 2 ΟΜΑ∆ΕΣ) 
ΦΠΑ 24% 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1 & 2 ΟΜΑ∆ΕΣ- 
για ∆ιετή Σύµβαση) 

446.000,00 
107.040,00 
553.040,00 

 

 
(* Οι ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές, διότι δεν είναι δυνατή  η εκ των προτέρων πρόβλεψη  για τις ακριβείς 
ποσότητες εργασιών, που θα απαιτηθούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του έτους. Ως εκ τούτου προβλέπεται δικαίωµα 
αυξοµείωσης των επιµέρους ποσοτήτων {τονάζ} των αποβλήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό 
της Μελέτης, για αλληλοσυµπλήρωση, χωρίς όµως να προκύπτει µεταβολή των συµβατικών επί µέρους  τιµών, καθώς  και της  
συνολικής αξίας του πρ/σµού). 
 

ΟΜΑ∆Α 3:  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΕΛΙΖΟΛ 
 

∆ΑΠΑΝΗ  ΣΕ ΕΥΡΩ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ-

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ ΑΝΑ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΣΕ 24 ΜΗΝΕΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24%, ΣΕ  ΕΥΡΩ 

100 200 20.000,00 24.800,00 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΕΣ 1 & 2 & 3): 577.840,00 € 
 

  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
κ.α.α. 

 
 
 

ΕΛ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 
 
 

 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
 

ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ∆ΙΑΧ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
 

EN∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (∆ΙΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ) 
του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων (ΟΜΑ∆ΩΝ 1 & 2) 

 

 

Κ.Α 45/6277.01.01 “∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,  
ΜΕΣΩ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ”       

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
CPV 90513000-6 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ / ΤΟΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2 

Επεξεργασία – απόρριψη στο Χ.Υ.Τ.Α. 
αποβλήτων κήπων και πάρκων (Κωδικοί 
Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02) (στα οποία 
περιλαµβάνονται απόβλητα 
Νεκροταφείων) 

3.088 TN            13,00 €   40.144,00 €  

  ΣΥΝΟΛΟ    40.144,00 € 

  ΦΠΑ 24%      9.634,56 €  

  ΣΥΝΟΛΟ    
 49.778,56 €  

 

Κ.Α 45/6277.03.01 “∆ΑΠΑΝΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ”       

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
CPV 90512000-9 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ / ΤΟΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 

3 

Φόρτωση, µεταφορά, αποκοµιδή 
αποβλήτων κήπων και πάρκων (στα 
οποία περιλαµβάνονται απόβλητα 
Νεκροταφείων) (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 
07, 20 02) από τους χώρους 
προσωρινής αποθήκευσης του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας του αναδόχου 

3.088 TN 8,00 € 24.704,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ   24.704,00 € 

  ΦΠΑ 24%   5.928,96 € 

  ΣΥΝΟΛΟ    
30.632,96 € 

  
Σύνολο δαπάνης για διετή σύµβαση: 80.411,52 € µε ΦΠΑ 

 
                              Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 

                   Αυτοτελούς Τµ. ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων 
        

      Ο. ΝΤΙΝΙ∆ΟΥ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ) - ∆ΙΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΟΜΑ∆ΕΣ 1 & 2) 

 

 

α/α 
ΟΜΑ∆Α 1: ∆ιαχείριση των Aποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και Ογκωδών 
Απορριµµάτων 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
Τιµή Μο-
νάδας (€) 

ΑΞΙΑ (€) 

1 
Αξιοποίηση – ανακύκλωση ΑΕΚΚ µε πολλές προσµίξεις 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17  01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 
08, 17 09),  (CPV  2008 ver. 2013 90513000-6) 

6.000 tn   

2 
 
 

2α 

Επεξεργασία–απόρριψη στο Χ.Υ.Τ.Α. ογκωδών απορ-
ριµµάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.  20 03 07, 20 02),  (CPV  2008 
ver. 2013 90513000-6) 
 
Επεξεργασία–απόρριψη στο Χ.Υ.Τ.Α. ογκωδών απορ-
ριµµάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02),  (CPV 2008 
ver. 2013 90513000-6), που παρελήφθησαν στις 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου, µε ίδια µέσα και 
προσωπικό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
 

17.088 
 
 
 
 

2.000 

tn 
 
 
 
 

tn 

  

3 

Φόρτωση και µεταφορά  ογκωδών απορριµµάτων ή 
ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02, 17 01, 17 02, 17 
03, 17 04, 17 05,  17 08, 17 09) από χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  ή/ και από 
συγκεκριµένα σηµεία απόθεσης εντός των ορίων του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
του αναδόχου (CPV  2008 ver. 2013 90512000-9) 

23.088 tn   

  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑ∆ΑΣ  
ΦΠΑ 24% 
1. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 
ΟΜΑ∆Α 2: ∆ιαχείριση Αµιαντούχων και λοιπών 
επικίνδυνων Αποβλήτων  

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
Τιµή Μο-
νάδας (€) 

ΑΞΙΑ (€) 

4 

Συλλογή από  χώρους προσωρινής συγκέντρωσης  του 
∆ήµου ή/και από συγκεκριµένα σηµεία απόθεσης εντός 
των ορίων του ∆ήµου Θεσ/νίκης, διαχείριση, ανακύκλωση 
και αξιοποίηση µονωτικών υλικών και υλικών δοµικών 
κατασκευών, που περιέχουν Αµίαντο (Κωδικοί Ε.Κ.Α.:  17 
06 και CPV  2008 ver. 2013 90650000-8)  

14 tn   

5 

Συλλογή από  χώρους προσωρινής συγκέντρωσης  του 
∆ήµου ή/και από συγκεκριµένα σηµεία απόθεσης εντός 
των ορίων του ∆ήµου Θεσ/νίκης, διαχείριση, ανακύκλωση 
και αξιοποίηση λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων, 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 15 01 και CPV 2008 ver. 2013 
90650000-8) 

0,20 tn   

  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑ∆ΑΣ  
ΦΠΑ 24%  
2. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 

  

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (1 & 2 ΟΜΑ∆ΕΣ) 
ΦΠΑ 24% 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1 & 2 ΟΜΑ∆ΕΣ- 
για ∆ιετή Σύµβαση) ΜΕ ΦΠΑ 
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ΟΜΑ∆Α 3 : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΕΛΙΖΟΛ  

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 

∆ΑΠΑΝΗ  ΣΕ ΕΥΡΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/  

ΑΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ   
ΣΕ 24 ΜΗΝΕΣ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
24%, ΣΕ  ΕΥΡΩ 

  
200 

 
 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ…………………………………… 
 


