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Α1.ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Ο Διμοσ τυλίδασ προτίκεται να προβεί ςτθ καταςκευι Μικροφ Πράςινου θμείου 
το οποίο είναι απαραίτθτο τμιμα τθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων του Διμου. Σο 
Πράςινο θμείο είναι ζνασ οργανωμζνοσ χϊροσ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να 
εναποκζτει ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΗΗΕ), μικρά  επικίνδυνα  
απόβλθτα  (όπωσ μπαταρίεσ, χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα είδθ 
αποβλιτων. Βαςικόσ ςκοπόσ του Πράςινου θμείου είναι θ διαλογι ςτθν πθγι και ο 
διαχωριςμόσ διαφορετικϊν υλικϊν και ρευμάτων αποβλιτων, με ςτόχο: 

 Σθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ,  

 Σθ μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ και διαχείριςθσ των αποβλιτων 

 Σθ βελτίωςθ τθσ εμπορευςιμότθτασ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, 

 Σθ μείωςθ των αποβλιτων προσ ταφι, 

 τθ προϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων,  

 Και εν τζλει, ςτθ διαμόρφωςθ νζασ προςζγγιςθσ για το χαρακτθριςμό 
αντικειμζνου ωσ απόβλθτο, τθ μείωςθ απόρριψθσ χριςιμων αντικειμζνων 
και υλικϊν και τθν ανάπτυξθ νζων προτφπων ςυμπεριφοράσ 

 
ΙΔΡΑΡΥΙΑ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΔΛΗ 

ΣΩΝ Π 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΔΛΗ ΣΩΝ Π 

 
 

ΜΔΙΩΗ 

Μεγάιν κέξνο πιηθώλ, αιιά θαη ζεκαληηθέο 

πνζόηεηεο αληηθεηκέλσλ δελ 

αληηκεησπίδνληαη σο απόβιεηα θαη 

εθηξέπνληαη από απηά. 

Γηακόξθσζε λέαο πξνζέγγηζεο σο πξνο ην 

«ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη απόβιεην», κείσζε ηεο 

επθνιίαο λα πεηάκε ρξήζηκα αληηθείκελα θαη 

πιηθά-βάζε γηα λέα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο. 

 
 
 

ΔΠΑΝΑΥΡΗ- 

ΙΜΟΠΟΙΗΗ 

Πξώηνο ζηόρνο ησλ Π είλαη ε καδηθή 

επαλαρξεζηκνπνίεζε αληηθεηκέλσλ ή 

ηκεκάησλ ηνπο. Ο ρξήζηεο κπνξνύλ όρη 

κόλν λα απνζέηνπλ αιιά θαη λα παίξλνπλ 

ρξήζηκα πξάγκαηα. Η καδηθή ζπιινγή 

νκνεηδώλ αληηθεηκέλσλ δηεπθνιύλεη ηελ 

επαλα-ρξεζηκνπνίεζε, κε απνηέιεζκα ηελ 

εθηξνπή από ην ξεύκα ησλ απνβιήησλ. 

 

 
ηαδηαθά, θάπνηα από ηα ξεύκαηα ησλ Π ζα 

πάςνπλ λα αληηκεησπίδνληαη σο απόβιεηα 

(ξνύρα, ραιηά, αληαιιαθηηθά Η/Τ θ.ιπ.) θαη ζα 

δηακνξθσζνύλ αγνξέο second-handuse. 

 
 

ΑΝΑΚΣΗΗ / 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

Όηη δελ κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί 

νδεγείηαη απαιιαγκέλν από πξνζκίμεηο 

πξνο αλάθηεζε/αλαθύθισζε, ζε κεγάιεο 

πνζόηεηεο πνπ δηεπθνιύλνπλ λα βξεζεί 

απνδέθηεο. 

Οη ρξήζηεο ησλ Π πνπ δελ γλσξίδνπλ ηη 

αθξηβώο πξέπεη λα θάλνπλ κε θάπνηα 

αληηθείκελα πνπ  πιένλ δελ ρξεηάδνληαη, ζηα 

Π βξίζθνπλ ηε ιύζε γηα αζθαιή δηαρείξηζε. 

 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 

ΣΑΦΗ 

Η επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ πξηλ ηελ 

ηαθή δηεπθνιύλεηαη δξαζηηθά, εθόζνλ ην 

ξεύκα ησλ απνβιήησλ δελ πεξηιακβάλεη 

αληηθείκελα θαη πιηθά πνπ δεκηνπξγνύλ 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο. 

Η επεμεξγαζία γίλεηαη πην νκαιή θαη κε 

ιηγόηεξεο επηπηώζεηο γηα ηελ θνηλσλία θαη ην 

πεξηβάιινλ, θπξίσο ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ 

επηθίλδπλσλ ξύπσλ. 

 
 

ΓΙΑΘΔΗ 

Πεξηνξίδεηαη ην πξνο δηάζεζε ξεύκα θαη 

απνηξέπεηαη ε ηαθή ρξήζηκσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη πόξσλ. 

Η δηάζεζε γίλεηαη πην αζθαιήο κε ιηγόηεξεο 

επηπηώζεηο γηα ηελ θνηλσλία θαη ην 

πεξηβάιινλ, θπξίσο ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ 

επηθίλδπλσλ ξύπσλ. 

 



 

Σα Πράςινα θμεία (Π) διακρίνονται ςε μικρά και ςε μεγάλα ανάλογα με τον όγκο 
και τισ κατθγορίεσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν που δζχονται, τθ λειτουργία τουσ και 
τθν ζκταςθ που καταλαμβάνουν. 

φμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν ΚΤΑ Αρικμ. οικ. 18485/26-04-2017 "Κακοριςμόσ 
των κατθγοριϊν και των προδιαγραφϊν των Πράςινων θμείων (Π), των Κζντρων 
Ανακφκλωςθσ, Εκπαίδευςθσ και Διαλογισ ςτθν Πθγι (ΚΑΕΔΙΠ), των Γωνιϊν 
Ανακφκλωςθσ (ΓΑ) και των Κινθτϊν Πράςινων θμείων (ΚΙΠ), ςφμφωνα με το 
άρκρο 38 του ν. 4042/2012, όπωσ ιςχφει." οι κωδικοί ΕΚΑ αςτικϊν αποβλιτων ςτα 
μικρά πράςινα ςθμεία παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο πίνακα: 
 

Κωδικοί ΕΚΑ αποδεκτοί ςτα Μικρά Πράςινα Σημεία 

20 01 40 /15 01 04 Μζταλλα 

20 01 01 /15 01 01 Χαρτί 

20 01 39 /15 01 03 Πλαςτικά 

15 01 07 Γυάλινθ υςκευαςία 

15 01 03 Ξφλινθ υςκευαςία 

15 01 05 φνκετθ υςκευαςία 

20 01 25 Βρϊςιμα Ζλαια & Λίπθ 
    

20 01 23* Απόβλθτα Ηλεκτρικοφ και Ηλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΗΕΕ) 

20 01 35*  

20 01 36  

20 01 33* 
Απόβλθτα Φορθτϊν Ηλεκτρικϊν τθλϊν και υςςωρευτϊν 

20 01 10   
20 01 11 Απόβλθτα – Κλωςτοχφαντουργικά Προϊόντα 
15 01 09  

 
20 02 01 

Μικρζσ ποςότθτεσ αποβλιτων από μικροεπιςκευζσ και 
ςυντθριςεισ οικιϊν. Βιοααποδομιςιμα απόβλθτα κιπων, 
πάρκων, λαϊκϊν αγορϊν 

 
 
 

Α.2 Σεφχος Σεχνικών Δεδομζνων του ζργου 

φμφωνα με το Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΠΤ 49/15-12-2015), τον 

ΠΕΔΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, που εγκρίκθκε με τθ Απόφαςθ του Περιφερειακοφ 

υμβουλίου και τα αντίςτοιχα εγκεκριμζνα Σοπικά χζδια Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

των Διμων, προβλζπεται θ δθμιουργία Πράςινων θμείων ςε κάκε Διμο. Για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων ανακφκλωςθσ που κζτει ο Νόμοσ 4042/2012 και τθν προϊκθςθ 

τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων, προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου 

πράςινου ςθμείου ςε επίπεδο Διμου, όπου κα ςυλλζγονται χωριςτά ανακυκλϊςιμα 

υλικά (όχι αποκλειςτικά απόβλθτα ςυςκευαςιϊν), όπωσ χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό 

και γυαλί, πράςινα, ογκϊδθ, ΑΗΗΕ και άλλα είδθ όπωσ αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. Σο 



πράςινο ςθμείο κα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά των ςυςτθμάτων διαλογισ ςτθν 

πθγι που κα εφαρμόηονται για τα διάφορα ρεφματα υλικϊν (π.χ. ςυςκευαςίεσ, 

ζντυπο υλικό, ΑΗΗΕ, θλεκτρικζσ ςτιλεσ, κ.λπ.) 

Σο Πράςινο θμείο κα ςυνίςταται ουςιαςτικά από ζναν περιφραγμζνο υπαίκριο 

χϊρο με μεταλλικά κοντζινερ αποκικευςθσ υλικϊν και ζνα ςτεγαςμζνο χϊρο περί τα 

180m2 όπου κα γίνεται θ ςυλλογι μικρότερων υλικϊν θ διαλογι τουσ και θ 

επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ. Η ακριβισ διαρρφκμιςι του πράςινου ςθμείου κα γίνει 

μετά από οριςτικι μελζτθ όπου κα πρζπει εκτόσ από λειτουργικά να αξιολογθκοφν 

και αιςκθτικά κζματα, όπωσ θ οπτικι απομόνωςθ των ογκωδϊν‐αδρανϊν και 

πραςίνων υλικϊν, ϊςτε να μθν υπάρχει οπτικι ι άλλθ επιβάρυνςθ των πολιτϊν που 

κζλουν να επιςκεφτοφν το πράςινο ςθμείο. 

 

Κατ’ επζκταςθ, εντόσ του πράςινου ςθμείου ςυλλογισ κα διαμορφωκοφν οι 

ακόλουκοι χϊροι: 

Α) Χϊροσ διαλογισ μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων 

τον χϊρο αυτό γίνεται θ ςυλλογι των μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων. Μερικά 

από τα πιο ςυνικθ απόβλθτα που ςυλλζγονται είναι μελάνια εκτυπωτι, μικρζσ 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, απλοί λαμπτιρεσ και λαμπτιρεσ φκοριςμοφ, κεριά, μπαταρίεσ, 

βιβλία, CD, ανάμικτεσ ςυςκευαςίεσ, ροφχα, υφάςματα και παποφτςια.  

Β) Χϊροσ διαλογισ ογκωδϊν αποβλιτων 

τον χϊρο αυτό γίνεται θ ςυλλογι των ογκωδϊν αποβλιτων. Κατά κφριο λόγο 

ςυλλζγονται ογκϊδθ Α.Η.Η.Ε., ΑΕΚΚ, χϊματα και πζτρεσ, ογκϊδθ πλαςτικά, ξφλο, 

μεταλλικά αντικείμενα, τηάμια, γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτί και πράςινα 

απόβλθτα. Η απόκεςθ των αποβλιτων γίνεται ςυνικωσ ςε μεγάλα container 

τοποκετθμζνα ςε εξωτερικό χϊρο του Πράςινου θμείου. 

Γ) Χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ και προετοιμαςίασ για μεταφορά μικρϊν 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

Ο χϊροσ αυτόσ αποςκοπεί ςτθν αποκικευςθ των ςυλλεγόμενων υλικϊν, πριν τθ 

μεταφορά τουσ ςτον τελικό αποδζκτθ. το χϊρο αυτό γίνεται θ προετοιμαςία των 

ςυλλεγόμενων υλικϊν με ςτόχο τθν άμεςθ και εφκολθ μεταφορά τουσ. 

Δ) Χϊροσ μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων αποβλιτων 

Ο χϊροσ αυτόσ είναι απαραίτθτοσ για τθ ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων 



αποβλιτων που εντοπίηονται ςτα αςτικά ςτερεά απόβλθτα και περιλαμβάνονται ςτο 

Κεφ. 20 του Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων (με αςτερίςκο*). Ενδεικτικά ςε αυτά 

ςυμπεριλαμβάνονται χρϊματα, ηιηανιοκτόνα και λθγμζνα φάρμακα. Η ςυλλογι 

γίνεται ςυνικωσ ςε ξεχωριςτό χϊρο (κλειςτό δωμάτιο) ι ςε κλειςτό container, εάν 

δεν υπάρχει κτίριο. 

Ε) Χϊροσ προετοιμαςίασ υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ – κατάςτθμα 

επαναχρθςιμοποίθςθσ.  τον χϊρο προετοιμαςίασ υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ, 

μεταφζρονται όλα τα υλικά, τα οποία δφναται  να  επαναχρθςιμοποιθκοφν.  

Ενδεικτικά  αναφζρονται  βιβλία,  πιάτα,  ζπιπλα,  θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, ποδιλατα, 

παιχνίδια, κτλ.. Σ) Αίκουςα εκπαίδευςθσ 

Για τθν τζλεςθ τθσ διττισ λειτουργίασ του το Πράςινο θμείο, κα πρζπει να ζχει μια 

αίκουςα παρουςιάςεων όπου κα μπορεί να γίνεται ενθμζρωςθ τόςο τθσ διαδικαςία 

ανακφκλωςθσ όςο και οδθγίεσ για τθν αποτελεςματικότερθ οργάνωςθ των 

ςυςτθμάτων που κα αναπτυχκοφν ςτον Διμο. Επιπλζον κα μποροφν να γίνονται 

θμερίδεσ αλλά και παρουςιάςεισ ενθμζρωςθσ ςε ςχολεία, φορείσ κ.λπ.. 

Η) Λοιποί βοθκθτικοί χϊροι 

Για τθν ορκι λειτουργία ενόσ πράςινου ςθμείου, κα πρζπει, επίςθσ, να διακζτει τισ 

εξισ εγκαταςτάςεισ/υποδομζσ: 

 Χϊροσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων και γραφείο διοίκθςθσ και εξυπθρζτθςθσ. 

 Περίφραξθ‐Πφλθ Ειςόδου. Η περίφραξθ ενόσ Πράςινου θμείου είναι 

απαραίτθτθ για τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ αλλά και 

των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 Γεφυροπλάςτιγγα. Για τθ ηφγιςθ των ειςερχόμενων φορτίων, ςυνιςτάται θ 

εγκατάςταςθ γεφυροπλάςτιγγασ (ανάλογα και με το μζγεκοσ του πράςινου 

ςθμείου) κακϊσ και μικρότερου ηυγοφ για τθ ηφγιςθ φορτίων που φζρουν οι 

πολίτεσ (μζςω τθσ κάρτασ πολιτϊν). 

 Χϊροι υγιεινισ. Για το προςωπικό και τουσ επιςκζπτεσ, με πρόβλεψθ 

εξυπθρζτθςθσ και ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑΜΕΑ). 

Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ του τοπικοφ πράςινου ςθμείου περιλαμβάνει τα εξισ: 

 Μικρι πρζςα ανακυκλϊςιμων υλικϊν, θ οποία προορίηεται για τθ 

δεματοποίθςθ μικρϊν χαρτοπλαςτικϊν, ϊςτε να πραγματοποιείται 



ευχερζςτερθ μεταφόρτωςθ και προςωρινι αποκικευςθ τουσ. 

 Παλλετοφόρο όχθμα, χρθςιμοποιείται για τθ διακίνθςθ των δεμάτων. 

 Σεμαχιςτι πράςινων αποβλιτων, ο τεμαχιςτισ κα είναι κατάλλθλοσ για τθν 

επεξεργαςία ξφλου και ξυλωδϊν αποβλιτων, όπωσ απόβλθτα κιπων, κορμοί 

διαμζτρου περίπου 20 cm, φλοιοί δζνδρων, μικρζσ παλζτεσ και μικρά ξυλϊδθ 

απόβλθτα. 

Σο ζργο πρόκειται να καταςκευαςκεί και λειτουργιςει ςτθ κζςθ «Περιβολάκι», του 

Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ Αχινοφ, ςτο παλιό κτίριο τθσ «Βιομθχανίασ Πλεκτϊν – 

Ευάγγελοσ Φαρμάκθσ Α.Ε.», το οποίο μετά από εκοφςιο πλειςτθριαςμό 

κατακυρϊκθκε ςτον οικείο Διμο, και το οποίο ζχει καταχωρθκεί ςτο Εκνικό 

Κτθματολόγιο με Κ.Α.Ε.Κ. 460250912021. Σο γιπεδο εγκατάςταςθσ ζχει επιφάνεια 

9450.48 τ.μ., εφάπτεται τθσ Παλαιάσ Εκνικισ Οδοφ Λαμίασ Βόλου και εντόσ αυτοφ 

υπάρχουν κτίςματα 2186 τ.μ., νομίμωσ ανεγερκζντα βάςει τθσ υπ’ αρικ. 1657/1973 

οικοδομικισ άδειασ του Γραφείου Πολεοδομικϊν Εφαρμογϊν. 

Κατά ςυνζπεια θ χριςθ για Πράςινο θμείο, ωσ βιοτεχνία‐εργαςτιριο μικρισ 

όχλθςθσ, μπορεί να αδειοδοτθκεί ςτο ςυγκεκριμζνο οικόπεδο. ε κάκε περίπτωςθ 

για τθν χωροκζτθςθ των ωσ άνω επιτρεπόμενων χριςεων, απαιτείται θ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ Περιφερειακισ επιτροπισ χωροταξίασ και περιβάλλοντοσ (πρϊθν ΝΕΧΩΠ), 

μετά από περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, όπωσ ρθτά προβλζπεται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. 

Ενναλακτικά κα εγκαταςτακεί ςε οποιοδιποτε άλλο γιπεδο ιδιοκτθςίασ του Διμου 

τυλίδασ, υποδειχκεί.    

 

Α3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, ΜΕΛΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν εξειδικευμζνθ γνϊςθ και εμπειρία του κα ςυμβάλει τθ 

Σεχνικι Τπθρεςία ςτθν εκπόνθςθ τα κάτωκι μελετϊν: 

• Αρχιτεκτονικι μελζτθ, 

• τατικι Μελζτθ 

• Ηλεκτρομθχανολογικι μελζτθ 

• υγκοινωνιακι μελζτθ 

• Τδραυλικι μελζτθ 



• Φυτοτεχνικζσ Μελζτεσ & Ζργα Πραςίνο 

• Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ 

• ΑΤ-ΦΑΤ 

Ωσ   θμερομθνία   ζναρξθσ   τθσ   προκεςμίασ   τθσ   ςφμβαςθσ,   ορίηεται   θ   

θμερομθνία   οριςμοφ επιβλζποντοσ.  

Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα το οποίο εγκρίνεται από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

Η εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ολοκλθρϊνεται ςε τρεισ (3)  μινεσ κακαροφ χρόνου 

εκπόνθςθσ τθσ ςφμφωνα με τον κατωτζρω πίνακα χρονικοφ προγραμματιςμοφ. 

 

 


