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Αρμόδια Δ/νση: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

Κοζάνη, 20/01/2021 

 

Τμήμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  Αρ. Πρωτ: - 153-  

 
ΠΡΟΣ: 

ΚΟΙΝ.: 

Γενικό Δ/ντη 
Δ/νση Οικονομικού 

 
ΘΕΜΑ : Τεχνική Έκθεση για τη σύναψη σύμβασης Υπηρεσίας Συμβούλου για την περάτωση του 

Σχεδίου «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Επικινδύνων Οικιακών Αποβλήτων στην ΠΔΜ» 

στο πλαίσιο της ΥποΔράσης 2.4.2 του έργου με τίτλο: «LIFE18 IPE/GR/000013: «Εφαρμογή 

της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (Circular Economy Implementation in Greece)» το 

οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE 

 

Στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου : LIFE18 IPE/GR/000013: «Εφαρμογή της Κυκλικής 

Οικονομίας στην Ελλάδα» (Circular Economy Implementation in Greece) και για την περάτωση 

του Σχεδίου «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Επικινδύνων Οικιακών Αποβλήτων στην ΠΔΜ» 

της ΥποΔράσης 2.4.2 κρίνεται απαραίτητη η έρευνα αγοράς 

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να υποστηρίξει τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε στα κάτωθι: 

1.  Σχεδιασμός περιφερειακού δικτύου συλλογής και διαχείρισης ΜΠΕΑ 

• Καταγραφή και αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων ΜΠΕΑ στην ΠΔΜ 

• Παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων και μέσων συλλογής ΜΠΕΑ 

• Σχεδιασμός δικτύου συλλογής, μεταφόρτωσης, μεταφοράς, 

ταξινόμησης/αποθήκευσης, επεξεργασίας και υγ.ταφής ΜΠΕΑ 

2. Εξοπλισμός αποθήκευσης ΜΠΕΑ στα σημεία συλλογής τους 

• Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού 

• Περιγραφή διαδικασίας χωροθέτησης και αδειοδότησης 

3. Εξοπλισμός συλλογής μεταφοράς ΜΠΕΑ 

• Τεχνικές προδιαγραφές οχήματος συλλογής και Αδειοδότηση/ADR 

• Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας  για την έκδοση άδειας συλλογής μεταφοράς 

ΜΠΕΑ σε επίπεδο ΠΔΜ 

• Υποχρεώσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης προσωπικού συλλογής ΜΠΕΑ 

4. Εξοπλισμός ταξινόμησης και αποθήκευσης ΜΠΕΑ στις ΤΜΔΑ 
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• Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού 

• Περιγραφή συστημάτων ασφαλείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

5. Κέντρο ταξινόμησης και αποθήκευσης ΜΠΕΑ στις ΚΕΟΔ 

• Γενική διάταξη εγκαταστάσεων 

• Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού και κτιρίου 

• Περιγραφή συστημάτων ασφαλείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

6. Κέντρο αποστείρωσης ΕΑΑΜ-ΑΥΜ στις ΚΕΟΔ 

• Γενική διάταξη εγκαταστάσεων 

• Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού και κτιρίου 

• Περιγραφή συστημάτων ασφαλείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

7. Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) ΜΠΕΑ 

• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ΧΥΤ ΜΠΕΑ 

• Περιγραφή συστημάτων ασφαλείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

8. Σχέδιο κατάρτισης και εκπαίδευσης προσωπικού σε όλα τα στάδια διαχείρισης των ΜΠΕΑ 

(συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, ταξινόμηση, αποθήκευση, επεξεργασία, υγ.ταφή) 

 

Ενδεικτικός Π/Υ: 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

Κωδικός CPV: 90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 

 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

 

  

  

 
 
 
 
 

Για την Δ/νση Προμηθειών Υπηρεσιών 
Προγραμμάτων 

 
 
 
 

Περικλής Καφάσης 
Προϊστάμενος 
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